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Τι κρύβει ο ξαφνικός έρωτας 
με το… Κέντρο

Μπορεί όλοι να επικεντρώνονται στα στοιχεία των δημοσκοπήσεων, σε αυτά που αποκα-
λούμε «φανερά» στοιχεία. Δηλαδή ποσοστά κομμάτων, δημοφιλίες πρωθυπουργού, αρχηγών 
και υπουργούν και άλλα πολλά. Υπάρχει, όμως, σε αυτές τις έρευνες γνώμης και αυτό που οι 
έμπειροι αναλυτές αποκαλούν ποιοτικά χαρακτηριστικά. Να μου επιτρέψετε, σε αυτό το σημεί-
ωμά μου, να ασχοληθώ ακριβώς με αυτό το στοιχείο, που καταγράφεται όλο και πιο συχνά στις 
μετρήσεις, και δεν είναι άλλο από το πού τοποθετούν οι πολίτες τον εαυτό τους εντός του πολι-
τικού φάσματος. Σε αυτή, λοιπόν, την κλίμακα από τα αριστερά προς τα δεξιά καταγράφεται ένα 
εντυπωσιακό στοιχείο, που ερμηνεύει απόλυτα το γιατί εσχάτως έχει ενσκήψει ξαφνικός έρωτας 
των κομμάτων εξουσίας με το Κέντρο. 

Μέχρι σήμερα, στις μετρήσεις, οι πολίτες που τοποθετούνταν σε αυτόν τον πολιτικό χώρο 
ήταν σταθεροποιημένοι στο 32%. Στις τελευταίες τάσεις, και αυτό είναι το εντυπωσιακό, οι δη-
μοσκόποι αλλά και οι πολιτικοί αναλυτές καταγράφουν μια εντυπωσιακή αύξηση των πολιτών 
που τοποθετούν τον εαυτό τους σε αυτό που αποκαλούμε Κέντρο (κεντροδεξιά ή κεντροαριστε-
ρά), σε ένα ποσοστό που ξεκινά από το 44% και φτάνει στο 46%.

Αυτός είναι και ο πραγματικός λόγος, για τον οποίο παρατηρούμε έναν ξαφνικό… έρωτα των 
πολιτικών ηγεσιών προς αυτή την ομάδα ψηφοφόρων.

Πρώτον, να συμφωνήσουμε πως, μετά από μια εποχή πόλωσης και επικράτησης των άκρων, 
είναι θετικό ότι πλέον η κοινωνία στρέφεται προς το Κέντρο και σε επιλογές μετριοπάθειας και 
συνεννόησης. Δηλαδή, ένας στους δύο πολίτες αποδοκιμάζει τους κομματικούς στρατούς και 
τα άκρα. 

Αυτό όμως μεγαλώνει τις ευθύνες και το βάρος, τουλάχιστον των κομμάτων εξουσίας, είτε 
να εφαρμόσουν πολιτικές που θα καλύπτουν τους πολίτες αυτούς στην καθημερινότητα είτε να 
προτείνουν προγράμματα που θα έχουν στο επίκεντρό τους θέσεις και απόψεις, που καλύπτουν 
αυτόν τον μεγάλο χώρο.

Και εδώ είναι η μεγάλη ευκαιρία αλλά και το «στοίχημα» για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Να 
αγκαλιάσει αυτούς τους ανθρώπους, που σε ένα μεγάλο κομμάτι είτε νιώθουν πολιτικά άστεγοι 
είτε δεν έχουν ανάγκη αυτό που αποκαλούμε «πελατειακές σχέσεις». Πρόκειται για πολίτες που 
έχουν καταφέρει να επιβιώσουν στα δύσκολα χωρίς κομματικές ομπρέλες.

Η κυβέρνηση οφείλει να μην απογοητεύσει αυτούς τους ανθρώπους και ιδιαίτερα τώρα, που 
οι επιπτώσεις της πανδημίας τους απειλούν, να βρει τρόπους να τους στηρίξει ώστε να πατήσουν 
και πάλι στα πόδια τους. Να τους δώσει κίνητρα για να κρατήσουν ζωντανές τις επιχειρήσεις 
τους, ιδιαίτερα τους μικρομεσαίους, αλλά κυρίως για να ζωντανέψει και πάλι μέσα τους την 
ελπίδα. Όχι με λόγια και χτυπήματα στην πλάτη, αλλά με κίνητρα και ρευστό.

Κυρίως όμως να τους δώσει την αίσθηση ότι λειτουργεί δίκαια. Να μη χρηματοδοτήσει τους 
διαχρονικούς μπαταχτσήδες ή τους «καρχαρίες» των αγορών, αλλά όλους εκείνους που είναι 
συνεπείς και σωστοί απέναντι στους εργαζομένους τους και στην Πολιτεία.

Ας ελπίσουμε να μην τους απογοητεύσουν τα μέτρα που θα ανακοινωθούν.

Δ ε λ τ ί ο  θ υ έ λ λ η ς
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Με ταχείς ρυθμούς και…ήπιους τόνους προετοιμάζονται Ελλάδα και Τουρκία 
για τις διερευνητικές επαφές

Οι ομάδες κρούσης 
για τις διερευνητικές

Με ταχείς ρυθμούς και…ήπι-
ους τόνους προετοιμάζονται 
Ελλάδα και Τουρκία για τις 

διερευνητικές επαφές που το επόμενο 
διάστημα θα μπουν στις ράγες, έστω 
και αν άνθρωποι που γνωρίζουν το πα-
ρασκήνιο υπογραμμίζουν ότι οι προσ-
δοκίες πρέπει να είναι, κατ’ αρχάς, 
χαμηλές, μιας και θα απαιτηθεί χρόνος 
και μια-δυο συναντήσεις, προκειμένου 
οι δύο πλευρές να πιάσουν το νήμα 
από εκεί που το άφησαν τους πρώτους 
μήνες του 2016. 

Σε κάθε περίπτωση, στην Αθήνα πα-
ρατηρούν όλες τις εξελίξεις και διαμη-
νύουν ότι προσέρχονται στη διαδικασία 
καλή τη πίστει, με πρόθεση να υπάρξουν 
εξελίξεις και να προωθηθεί η διαδικασία. 
Με άλλα λόγια, από την ελληνική κυ-
βέρνηση διαμηνύουν ότι δεν πρόκειται 
απλώς για μια διαδικασία «καλύτερου 
διπλωματικού τερέν», για να υπάρξει 
αποκλιμάκωση. Αντίθετα, οι διερευνη-
τικές αποτέλεσαν στρατηγική επιλογή 
του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος διαμηνύει σε 
όλους τους τόνους ότι θα πρέπει να προ-
κύψει ένα συνυποσχετικό στο τέλος του 
δρόμου, για την παραπομπή της αμοιβαί-
ας διαφοράς για την υφαλοκρηπίδα στο 
Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, όπως προ 
μηνών συμφωνήθηκε και με την Αλβα-
νία για την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ. 

Μέχρι στιγμής και παρά τις πρώιμες 
ρητορικές εξάρσεις της Τουρκίας, η απο-
κλιμάκωση στο πεδίο είναι υπαρκτή, ενώ 
όπως επισημαίνουν αρμόδιες διπλωμα-
τικές πηγές, η Τουρκία σε αυτό το στάδιο 
δεν πρόκειται να ρισκάρει την περαιτέρω 
επιδείνωση των σχέσεών της με την Ευ-
ρώπη και τη Δύση ευρύτερα, καθώς η 
κατάσταση της οικονομίας και η ισοτιμία 
λίρας-δολαρίου δεν επιτρέπει περαιτέρω 
πειραματισμούς εντός του 2021. 

Οι ομάδες κρούσης
Και μπορεί στην Αθήνα να μην έχει 

περιέλθει επίσημη ενημέρωση για το 
ποιοι θα είναι από μεριάς Τουρκίας στο 
ραντεβού της Κωνσταντινούπολης στις 
25 Ιανουαρίου, οι «ομάδες κρούσης», 
όμως, έχουν αρχίσει και σχηματοποιού-
νται, ενώ, όπως είναι φυσικό, και τα πρό-
σωπα έχουν τη δική τους σημασία για την 
πρόοδο ή μη των συζητήσεων. 

Υπενθυμίζεται ότι από μέρους της Ελ-
λάδας η σύνθεση της ομάδας έχει σχη-
ματοποιηθεί εδώ και αρκετούς μήνες.  
Επικεφαλής της ομάδας είναι ο πρέσβης 
ε.τ. Παύλος Αποστολίδης, ο οποίος έχει 
χειριστεί αρκετούς γύρους διερευνητι-
κών στο παρελθόν και είναι η «θεσμική 
μνήμη» της Ελλάδας στο εν λόγω ζήτη-
μα. Ο κ. Αποστολίδης είχε μια βαθιά θε-
σμική, αλλά και προσωπική σχέση με τον 
άλλοτε ομόλογό του Φεριντούν Σινιρλί-
ογλου, ο οποίος αποσύρθηκε στις αρχές 
του 2016 και μετακινήθηκε στον ΟΗΕ ως 
πρέσβης της Τουρκίας. Σε αυτή τη διαδι-
κασία ο κ. Αποστολίδης θα έχει ενίσχυ-
ση από τον πρέσβη Αλέξανδρο Κουγιού, 
τέως επικεφαλής της διεύθυνσης Τουρ-
κίας (Α4) στο ΥΠΕΞ, αλλά και τη διευ-
θύντρια του γραφείου του γ.γ. του ΥΠΕΞ 

Θεμιστοκλή Δεμίρη, Ιφιγένεια Καναρά.
Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι 

στιγμής οι Τούρκοι δεν έχουν διευκρι-
νίσει στην Αθήνα ποιος θα ηγείται της 
τουρκικής ομάδας για τις διερευνητικές, 
με τον υφυπουργό Εξωτερικών αρμόδιο 
για τις Πολιτικές Υποθέσεις Σεντάτ Ονάλ 
να θεωρείται φαβορί. Ο κ. Ονάλ ήταν και 
αυτός που επικοινώνησε με τον γ.γ. του 
ΥΠΕΞ Θεμιστοκλή Δεμίρη, για να «κλει-
δώσει» η 25η Ιανουαρίου ως η ημερο-
μηνία επανέναρξης των διερευνητικών, 
ενώ είανι και αρμόδιος για τον «πολιτικό 
διάλογο» που αποτελεί ένα από τα θε-
σμοποιημένα εργαλεία διμερούς διαλό-
γου. Ακόμα, στην ομάδα θα συμπεριλη-
φθεί και ο πρώην πρόξενος της Τουρκίας 
στη Ρόδο Μπαρίς Καλκαβάν. Μένει, δε, 
να φανεί και στην ομάδα θα συμπεριλη-
φθεί ο «μπαρουτοκαπνισμένος», αλλά 
και «σκληρός», Τσαγατάι Ερτσιγές, γενι-
κός διευθυντής για διμερή Πολιτικά Αε-
ροναυτιλιακά και Συνοριακά Θέματα του 
τουρκικού ΥΠΕΞ, ο οποίος ήταν και σε 
προηγούμενους γύρους στο πλευρό του 
πρέσβη Φεριντούν Σινιρλίογλου.

Το ραντεβού της Αλβανίας
Παρά τις φήμες για επικείμενη συ-

νάντηση Δένδια - Τσαβούσογλου στα Τί-
ρανα, η πιθανότητα συνάντησης της δυο 
υπουργών εξωτερικών στο προσεχές δι-
άστημα θεωρείται απίθανη, παρά τις σχε-
τικές προσκλήσεις του Τούρκου υπουρ-
γού Εξωτερικών. Και παρά το γεγονός 
ότι ο Αλβανός Πρωθυπουργός Έντι Ράμα 
φέρεται να προσέφερε τα Τίρανα ως πι-
θανό τόπο συνάντησης και η ελληνική 
πλευρά να μην έδειξε αρνητική, όμως οι 
συνθήκες δεν ευνοούν μια τέτοια εξέλι-
ξη, τουλάχιστον όχι πριν οι διερευνητικές 
επαφές προσφέρουν ένα δείγμα προθέ-
σεων των δυο πλευρών. Άλλωστε αυτή η 
συνάντηση τη δεδομένη χρονική στιγμή 
θα μπορούσε να υπονομεύσει ή και να 
επισκιάσει την προσπάθεια διαλόγου σε 
επίπεδο υπηρεσιακών παραγόντων. Κι εν 
τέλει μια συνάντηση υπουργών Εξωτερι-
κών θα είχε νόημα για να προετοιμάσει 
μια συνάντηση των δυο ηγετών - κάτι 
τέτοιο δεν φαίνεται να έχει νόημα τη δε-
δομένη χρονική στιγμή.

Τ Ο Υ  Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Υ  Ε Υ Γ Ε Ν Ι Δ Η
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Τι συμβαίνει με τον Σύρο που κατηγορούν οι Ολλανδοί

Σύννεφα ισλαμικής τρομοκρατίας 
πάνω από τη Βόρεια Ελλάδα 

Ένα σήμα από την Εισαγγελία του 
Ρότερνταμ στα μέσα του προηγούμενου 
μήνα, ήταν αρκετό να προκαλέσει ανη-
συχία στα κλιμάκια της αντιτρομοκρατι-
κής υπηρεσίας. Η πληροφορία ότι ένας 
άνδρας από τη Συρία, που έχει συνδεθεί 
με την ισλαμική Αλ Νούσρα, η οποία έγι-
νε γνωστή ως παρακλάδι της Αλ Κάιντα, 
βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, ήταν αρκετή 
για να προκαλέσει κινητοποίηση.  

Στα επιτελεία των υπηρεσιών που 
ασχολούνται με την έρευνα υποθέσεων 
τζιχαντιστών, κυρίως με το ενδεχόμενο 
ορισμένοι μαχητές τέτοιων οργανώσε-
ων να επιχειρήσουν να περάσουν στην 
Ευρώπη μέσω της χώρας μας για να 
κρυφτούν, δεν σταμάτησαν ποτέ να βρί-
σκονται σε επιφυλακή. «Όσο πρόσφυ-
γες έρχονται από το Αιγαίο και τον Έβρο, 

εμείς δεν μπορούμε να καθίσουμε με 
σταυρωμένα χέρια», διαβεβαιώνουν. Το 
τελευταίο διάστημα όμως θεωρήθηκε 
πως η μείωση προσφυγικών και μετα-
ναστευτικών ροών, σήμανε παράλληλα 
τη μείωση και της πιθανότητας να ακο-
λουθήσουν τέτοιες ομάδες νυν ή πρώην 
μαχητές ισλαμικών οργανώσεων, όπως 
το Ισλαμικό Κράτος, ο ISIS, αλλά και η 
Αλ Νούσρα, μία οργάνωση τα μέλη της 
οποίας έχουν «προσκολληθεί» αρκετές 
φορές σε οργάνωση δυναμικών και θα-
νατηφόρων ενεργειών.  

Το έγγραφο των ολλανδικών αρχών 
δεν είχε πολλά στοιχεία. Μόνον το ονο-
ματεπώνυμο ενός 33χρονου Σύρου και 
την κατηγορία: «Ένταξη και συμμετοχή 
στην τρομοκρατική οργάνωση Αλ Νούσ-
ρα». Καμία άλλη λεπτομέρεια για τον 

συγκεκριμένο, ο οποίος μέχρι την περα-
σμένη Πέμπτη ζούσε σε μία προσφυγική 
δομή στην ανατολική πλευρά του νομού, 
μαζί με τα δύο ανήλικα παιδιά του. Ωστό-
σο μία ματιά στην πορεία του στον χρόνο, 
αρχίζει να εγείρει τα πρώτα ερωτήματα. 
Ο 33χρονος τελικά συνελήφθη και οδη-
γήθηκε στις εισαγγελικές αρχές για να 
εκτελεστεί το αίτημα των ολλανδικών 
αρχών για παράδοσή του στο Ρότερνταμ. 
Και ο ίδιος έδειξε να συμφωνεί γρήγορα, 
διατυπώνοντας μάλιστα γρήγορα την 
άποψή του: «Δεν θέλω να δικαστώ στην 
Ελλάδα».  

Παρ’ ότι από το περιβάλλον του 
έλεγαν πως ο 33χρονος αρνείται οποια-
δήποτε σχέση με όσα τον κατηγορούν, 
το μεγάλο ζήτημα είναι για ποιόν λόγο 
βρίσκεται στην Ελλάδα. Είχε ήδη φτάσει 

στην Ολλανδία, όπου μάλιστα είχε ανα-
γνωριστεί ως πρόσφυγας μένοντας με 
τη γυναίκα του. Πότε και γιατί έφυγε από 
εκεί και έφτασε να ζει σε έναν προσφυ-
γικό καταυλισμό της βόρειας Ελλάδας. 
Πού ταξίδεψε νωρίτερα; Ερωτήματα τα 
οποία εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευ-
νας που έχει ξεκινήσει πλέον εδώ.  

Κι όλα αυτά καθώς από την πλευρά 
των ολλανδικών αρχών δεν έγινε οτι-
δήποτε γνωστό σε σχέση με την κατη-
γορία που βαρύνεται. Εάν είναι ύποπτος 
για συμμετοχή σε επιθέσεις, όπως και 
πώς προέκυψε η εμπλοκή του με την Αλ 
Νούσρα. Μέχρι να ξεκαθαριστεί το τοπίο 
αποφασίστηκε να παραμείνει κρατούμε-
νος.

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ :  Κ Ω Σ Τ Α Σ  Κ Α Ν Τ Ο Υ Ρ Η Σ 
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Η πρώτη συνέντευξη του δημάρχου Θεσσαλονίκης Κ. Ζέρβα στην «Karfitsa» για το 2021

«Μικροπολιτική πάνω στο φόβο και 
τον θάνατο δεν θα κάνω ποτέ»

Τους φόβους του πως ένα ενδε-
χόμενο τρίτο κύμα πανδημίας 
θα έχει καταστροφικές συνέ-

πειες εκφράζει ο δήμαρχος Θεσσα-
λονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, στην 
πρώτη του συνέντευξη για το 2021 
στην εφημερίδα «Karfitsa». Αναφέρει 
πως στην αντιμετώπιση του κορονοϊού 
«είμαστε στη μέση ενός μαραθωνίου 
και όχι κοντά στον τερματισμό» και 
πως η επιβάρυνση της Θεσσαλονίκης 
κατά τους προηγούμενους τρεις μήνες 
θα πρέπει να λειτουργήσει ως αποτρε-
πτικό μάθημα για όλη τη χώρα. 

Μιλάει για τις παρεμβάσεις που έγι-
ναν από πλευράς διοίκησης, κάποιες από 
τις οποίες δεν εισακούστηκαν από την 
Πολιτεία, υπογραμμίζει πως θα ασκήσει 
πίεση προς την κυβέρνηση για οικονο-
μική ενίσχυση της πόλης εξαιτίας της 
κατάστασης που βίωσε με την πανδημία, 
ενώ απαντά στην κριτική που δέχεται ο 
ίδιος προσωπικά από την αντιπολίτευση 
για τον τρόπο που χειρίστηκε το θέμα του 
κορονοϊού και ξεκαθαρίζει πως δεν θα 
κάνει ποτέ μικροπολιτική πάνω στο φόβο 
και τον θάνατο. 

Για το εμβόλιο επαναλαμβάνει πως 
θα το κάνει όχι όμως με προτεραιότητα, 
αλλά όταν έρθει η σειρά του και απαντά 
σε όσους έχουν προβληματισμό ή φοβίες 
αναφορικά με τον εμβολιασμό.

Φοβάστε δήμαρχε ότι έρχεται ένα 
νέο, τρίτο, κύμα πανδημίας στη χώρα 
το επόμενο διάστημα; Φοβάμαι γιατί 
γνωρίζω, διαβάζω τις επιστημονικές θέ-
σεις που το θεωρούν σχεδόν δεδομένο. 
Ενημερώνομαι καθημερινά, μαθαίνω για 
τις αναλογίες με παλιότερες πανδημίες 
όπου δείχνουν ότι το τρίτο κύμα τους εί-
ναι πάντοτε σφοδρό. Συνυπολογίζω τον 
καιρό, είμαστε στο μέσον του χειμώνα 
όπου οι διάφορες ιώσεις είναι σε έξαρση. 

Φοβάμαι γιατί υπάρχει κόπωση στην 
κοινωνία, υπάρχει κορεσμός, υπάρχει 
πίεση στο σύστημα υγείας. Είμαστε στη 

μέση ενός μαραθωνίου και όχι κοντά 
στον τερματισμό. Οι αντοχές είναι μικρές 
όμως οφείλουμε να συνεχίζουμε με την 
ίδια προσοχή. Πιθανό τρίτο κύμα θα έχει 
καταστροφικές συνέπειες και αυτό πρέ-
πει να γίνει αντιληπτό από όλους. Πολι-
τεία και πολίτες.

Για τη Θεσσαλονίκη, συγκεκριμένα, 
θεωρείται ότι το «πάθημα» ίσως έγι-
νε «μάθημα»; Αυτό που αντιλήφθηκαν 
όλοι στην Ελλάδα είναι πως η διαχείριση 

της πανδημίας είναι μία δυναμική κα-
τάσταση, χωρίς ανάλογο προηγούμενο. 
Είναι μία διαρκής διαχείριση κρίσης με 
μεταβαλλόμενα δεδομένα. Τα πράγματα 
μπορεί να χειροτερεύσουν με πολύ τα-
χείς ρυθμούς. Αρχές Οκτωβρίου η πόλη 
μας είχε   μονοψήφιο αριθμό κρουσμά-
των και τέλη του ίδιου μήνα η διασπορά 
ήταν πολύ μεγάλη. 

Το ζητούμενο σήμερα είναι να μην 
επιτρέψουμε κάτι τέτοιο να συμβεί ξανά, 

ούτε εδώ – ούτε σε καμία άλλη περιοχή 
της χώρας. Να προσέξουμε τις επιλογές 
μας, τους χρόνους που απαιτούνται, την 
επίδραση κάθε απόφασης και συμπερι-
φοράς μας. Η επιβάρυνση της Θεσσαλο-
νίκης το προηγούμενο τρίμηνο ας λει-
τουργήσει αποτρεπτικά για όλη τη χώρα.

Πού θα ρίξετε το βάρος το επόμενο 
διάστημα ώστε να μην ξαναζήσουμε 
«μαύρο μήνα» στην πόλη; Για την Τοπι-
κή Αυτοδιοίκηση ως θεσμό δεν αλλάζει 
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κάτι δραματικά καθώς αυτό που έπρεπε να κάνει πέρυσι 
την άνοιξη, το φθινόπωρο και τώρα είναι το ίδιο. Η   δική 
μας παρέμβαση, αυτή θα είναι πάντα. ‘Εντονη, ρητή και 
ξεκάθαρη -και   αρμοδίως και δημοσίως! Για να μπορού-
με όμως να συμβάλλουμε πιο ουσιαστικά χρειαζόμαστε 
έγκυρη ενημέρωση, πρόσβαση σε δεδομένα όπως επίσης 
και   καλύτερο συντονισμό ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. 
‘Ολα αυτά τα έχω ζητήσει αλλά -δυστυχώς- δεν έχω βρει 
ανταπόκριση!

’Οπως επίσης εξέφρασα τον προβληματισμό μου με 
το πρόωρο άνοιγμα των   σχολείων καθώς είμαι βέβαιος 

ότι αυξάνει δραματικά την κινητικότητα. Το ίδιο είχα κάνει 
τον Οκτώβριο και για το άνοιγμα των ποδοσφαιρικών γη-
πέδων για τους αγώνες της  Super  League. Ευτυχώς τότε 
η παρέμβαση μου εισακούσθηκε και  αποφύγαμε κοσμο-
συρροές και περαιτέρω διασπορά του κορονοϊού. 

Θα κάνω ό,τι απαιτείται – από την πρώτη στιγμή άλ-
λωστε, από το πρώτο κρούσμα,  λέω και πράττω τα ίδια.

Παρά την έλευση του εμβολίου αναπτύσσεται από 
διάφορους μία φημολογία γύρω από αυτό. Εσείς θα 
το κάνετε; Θα το κάνω, το δήλωσα από την πρώτη στιγ-
μή. Προσφέρθηκα να το κάνω από τους πρώτους για να 

δώσω το θετικό σήμα, να παρακινήσω περισσότερους να 
αποφασίσουν να το κάνουν. Σήμερα δηλώνω ότι θα πε-
ριμένω τη σειρά μου, όπως όλοι οι πολίτες με βάση τις 
επιλογές της επιτροπής εμβολιασμού. 

Εύχομαι και ελπίζω αυτή η  εξαιρετικά δύσκολη και 
απαιτητική διαδικασία ταχύτατου εμβολιασμού του συνό-
λου του πληθυσμού να στεφθεί  με  επιτυχία.  Είναι  μία  
από  τις  μεγαλύτερες –  αν όχι  η μεγαλύτερη προσπάθεια 
συντονισμού, μεταφοράς και διαμοιρασμού από τον  Β’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Σε όσους εκφράζουν προβληματισμό, έχουν ενστά-

σεις και ενδεχομένως κάποια φοβία προς τα νέα εμβόλια 
θέλω να τους παροτρύνω να ανατρέξουν στην ιατρική 
ιστορία και με ψυχραιμία να κοιτάξουν το παρελθόν. Ο μι-
κρός χρόνος παρασκευής των εμβολίων οφείλεται στην 
αλματώδη ανάπτυξη της  ιατρικής και της  τεχνολογίας  
και όχι σε αδιαφορία ή χαλαρότητα των κανόνων ασφα-
λείας.

Είναι στοίχημα της Πολιτείας να πείσει όσους περισ-
σότερους γίνεται με επιχειρήματα, καμπάνιες, διάλογο 
και κανόνες αλλά και να καταφέρει τον άθλο να εμβο-
λιάσει ένα ολόκληρο πληθυσμό μέσα σε λίγους μήνες.

Οσον αφορά την ανάκαμψη της οικονομίας έχε-
τε δηλώσει ότι μετά την πανδημία η Θεσσαλονίκη θα 
χρειαστεί ένα σχέδιο Μάρσαλ. Πέρα από όποια βοήθεια 
μπορεί να παρέχει ο Δήμος, θα πιέσετε την κυβέρνηση 
για οικονομική ενίσχυση; Από τη μία θα διεκδικήσουμε 
πόρους για τη Θεσσαλονίκη στη βάση του πλήγματος που 
έχει δεχθεί η οικονομία της από τις επιπτώσεις της πανδη-
μίας. Δεν είναι όλες οι περιοχές το ίδιο, άρα δεν αρκούν 
οριζόντια μέτρα για όλη την επικράτεια. Χρειαζόμαστε 
πιο στοχευμένες πολιτικές, ενδεχομένως περισσότερους 
πόρους αλλά και επιτάχυνση των έργων υποδομής που 
εκτελούνται ή προγραμματίζονται.

Από την άλλη δεν μένουμε άπραγοι, δεν περιοριζόμα-
στε στο ρόλο του αιτούντα βοήθειας αλλά σχεδιάζουμε 
τα δικά μας βήματα. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης αξιοποιώ-
ντας κάθε διαθέσιμο πόρο σχεδιάζει παρεμβάσεις δεκά-
δων εκατομμυρίων ευρώ. Μέσα αφενός από μικρά και 
μεγάλα έργα θα κινηθεί η αγορά και αφετέρου η στρατη-
γική μας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της πόλης θα 
ανοίξει νέες προοπτικές.

Το τελευταίο διάστημα η αντιπολίτευση σας ασκεί 
σκληρή κριτική για τα χιλιάδες κρούσματα κορονοϊού 
στην πόλη. Θεωρείτε ότι έγιναν λάθη ή υπήρξαν πα-
ραλείψεις; Στις μέρες μας κάθε δημόσια δήλωση κατα-
γράφεται και υπάρχει για να ανατρέξει όποιος καλόπιστα 
ενδιαφέρεται. Οι δικές μου παρεμβάσεις ήταν όλο αυτό 
το δύσκολο διάστημα στην λογική της παραίνεσης για τη 
λήψη ακόμη και οδυνηρών μέτρων από τις αρχές αλλά 
και της εφαρμογής κανόνων προστασίας από τον κάθε 
πολίτη. Να σας θυμίσω ότι είχα εισηγηθεί το κλείσιμο της 
Νέας Παραλίας το Μάρτιο και όταν αρχές Οκτωβρίου η 
πόλη είχε σχεδόν μηδενικά κρούσματα  είχα χτυπήσει το 
καμπανάκι του κινδύνου του εφησυχασμού!

Η εκάστοτε αντιπολίτευση οφείλει να ασκεί κριτική 
αλλά οφείλει να κάνει και την αυτοκριτική της καθώς η 
στάση της μόνο εποικοδομητική δεν ήταν. Αύγουστο, Σε-
πτέμβριο και Οκτώβριο δεν υποστήριξε την επιβολή μέ-
τρων – χαρακτηριστικά υπενθυμίζω ότι ζητούσε η διεξα-
γωγή των Δημοτικών Συμβουλίων της πόλης να γίνεται 
ζωντανά, δια ζώσης.

Η Θεσσαλονίκη χρειάζεται υπεύθυνες φωνές, υπεύ-
θυνες τοποθετήσεις. Μικροπολιτική πάνω στον πόνο 
και το θάνατο δεν θα κάνουμε – εγώ προσωπικά δεν θα 
κάνω ποτέ. Μπροστά στην αρρώστια, στην αγωνία χιλιά-
δων οικογενειών φαντάζουν παραφωνίες οι κραυγές και 
πολιτικοί τακτικισμοί.

Υπάρχει κάτι που θα αλλάζατε μέσα σε αυτόν τον 
ενάμιση χρόνο διοίκησής σας αν μπορούσατε να γυρί-
σετε το χρόνο πίσω; ‘Ηταν μια εξαιρετικά πυκνή χρονική 
περίοδος σε γεγονότα και απρόοπτα, αλλά και σε δρά-
σεις και σε έργα. Η διοίκηση μας δεν επικαλέστηκε ούτε 
μία φορά τις δυσκολίες λόγω της  πανδημίας. Αξιοποίησε 
κάθε μέρα αυτών των 16 μηνών για να σχεδιάσει, να προ-
ετοιμάσει αλλά και να υλοποιήσει το πρόγραμμα της, να 
καλύψει ανάγκες πολλών ετών στην πόλη μας. Και αυτό 
θα κάνει στο μέλλον πιο έμπειρη, και πιο αποφασισμέ-
νη έχοντας στο πλευρό της όλους όσους πιστεύουν στην 
εξέλιξη της σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή μητρόπολη.

συνέντευξη



8 16.01.2021

Στοχευμένες παρεμβάσεις, δίχτυ προστασίας στους εργαζομένους και «ενέσεις» ρευστότητας 
τους επόμενους μήνες σχεδιάζει το οικονομικό επιτελείο σε συνεργασία με το Μαξίμου

Νέο πακέτο στήριξης «χτίζει» η κυβέρνηση 

Ετοιμη να στηρίξει περαιτέρω τις 
επιχειρήσεις και τους εργα-
ζομένους είναι η κυβέρνηση, 

«χτίζοντας» ένα νέο πλέγμα παρεμβά-
σεων. Προτεραιότητα της κυβέρνησης 
και του ίδιου του πρωθυπουργού, Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη, είναι τους επόμε-
νους μήνες να θέσει σε εφαρμογή νέο 
πλέγμα παρεμβάσεων για να σταθούν 
όρθιες οι επιχειρήσεις και να προστα-
τευθούν όσο το δυνατόν περισσότερες 
θέσεις εργασίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με συνεργα-
σία με τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο 
Σταϊκούρα και το υπόλοιπο οικονομικό 
επιτελείο σχεδιάζουν στοχευμένα μέτρα 
στήριξης σε κλάδους που έχουν δεχθεί 
το σοβαρότερο πλήγμα από την πανδη-
μία, αλλά και την επέκταση του διχτυού 
ασφαλείας για τους εργαζομένους. 

Μάλιστα, ο πρωθυπουργός σε τηλεο-
πτική του συνέντευξη προανήγγειλε πως 
θα συνεχιστεί η δράση της Επιστρεπτέας 
Προκαταβολής. «Θα συνεχιστεί η Επι-
στρεπτέα Προκαταβολή όσο χρειάζεται 
για να στηρίξουμε επιχειρήσεις οι οποί-
ες έχουν ανάγκη, που θα δούνε μεγάλη 
πτώση του τζίρου τους», ανέφερε. Δεν 
απέκλεισε και αναδρομική μείωση του 
ποσοστού επιστροφής στους τρεις πρώ-
τους κύκλους, λέγοντας πως «θα το 
εξετάσουμε» όταν έρθει η κατάλληλη 
στιγμή.

Η Επιστρεπτέα δεν δίνει μόνο ανάσα 
στις επιχειρήσεις αλλά στηρίζει και την 
απασχόληση, καθώς μέσω του συγκε-
κριμένου μέτρου διαφυλάσσεται έως και 
τον Ιούνιο του 2021 περίπου ένα εκα-
τομμύριο θέσεις εργασίας. Επίσης, προς 
το παρόν αποθαρρύνονται τα μαζικά 
«λουκέτα».

Την άνοιξη οι αποφάσεις
Στην επόμενη φάση, τα μέτρα θα είναι 

πιο στοχευμένα. Και αυτό διότι, έχοντας 
δώσει η κυβέρνηση ήδη στην οικονομία 
24 δισ. ευρώ, τα δημοσιονομικά περι-
θώρια είναι πιο στενά. Αυτό που μένει 
να διαφανεί είναι αν τα 7,5 δισ. ευρώ 

που έχουν προβλεφθεί για τον Προϋπο-
λογισμό επαρκέσουν, με τις εκτιμήσεις 
πάντως να υποστηρίζουν πως θα χρει-
αστούν επιπλέον χρήματα, εκτός κι αν 
υπάρξει θετική εξέλιξη με την πανδημία.

Στο υπουργείο Οικονομικών έχουν 
αποκτήσει πλέον τη γνώση και μέχρι 
το τέλος του Ιανουαρίου θα έχουν μια 
ακριβή εικόνα για την πτώση τζίρου ανά 
εταιρεία και ανά περίοδο για το σύνολο 
του 2020 και, βάσει των δεδομένων, θα 
μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή εξατο-
μικευμένα εργαλεία στήριξης.

Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν το 
προσεχές διάστημα και οι ανακοινώσεις 
αναμένονται την άνοιξη. Ωστόσο και τους 
επόμενους μήνες, αναλόγως των απο-

φάσεων για την άρση ή τη διατήρηση 
των περιορισμών, θα επεκτείνονται τα 
υφιστάμενα μέτρα στήριξης. 

«Γέφυρα» και για τις επιχειρήσεις 
Όσον αφορά τα δάνεια, θα υπάρξει 

ένα νέο πρόγραμμα «Γέφυρα», που θα 
επιτρέψει στις επιχειρήσεις να έχουν ση-
μαντική οικονομική υποστήριξη, για να 
πληρώνουν τα δάνειά τους. Η κυβέρνη-
ση σχεδιάζει στήριξη των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων με κρατική εγγυοδοσία/
επιδότηση, που θα εκτείνεται μέχρι τον 
Ιούνιο. Οι πιο ευάλωτες είναι περίπου 
600.000 επιχειρήσεις, ατομικές, μικρές 
και μεσαίες. Στο πλαίσιο αυτό, οι τράπε-
ζες θεωρούν ότι για όλο το α’ εξάμηνο 

του 2021 πρέπει να υπάρξει «γέφυρα 
σωτηρίας» για τις μικρομεσαίες επιχει-
ρήσεις. Την επείγουσα ανάγκη στήριξης 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με 
παρέμβασή του προς την κυβέρνηση και 
την Τράπεζα της Ελλάδος, τόνισε και το 
Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, 
ζητώντας επέκταση του προγράμματος 
«Γέφυρα» για όλο το 2021 και προτεί-
νοντας οκτώ μέτρα για τη στήριξη των 
συνεπών δανειοληπτών. Το πρόγραμμα 
θα προβλέπει κρατική επιδότηση της 
δόσης για εννιά μήνες. Ο συγκεκριμένος 
σχεδιασμός για την υλοποίηση ενός προ-
γράμματος επιδότησης τόκων για δάνεια 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αντίστοιχου 
με το πρόγραμμα που βρίσκεται σε ισχύ 
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έως το τέλος Μαρτίου, κρίνεται αναγκαίος, για να απο-
φευχθεί ο κίνδυνος να «κοκκινίσουν» χιλιάδες επιχειρη-
ματικά δάνεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δάνεια των 
ελεύθερων επαγγελματιών και των μικρών επιχειρήσε-
ων, που έχουν πληγεί από την πανδημία, θα επιδοτούνται 
έως το ποσό των 250.000 ευρώ με ή χωρίς εξασφαλίσεις 
και με ετήσιο τζίρο έως 1 εκατ. ευρώ.

Νέα προγράμματα
Βασικός στόχος της κυβέρνησης είναι η στήριξη να 

παρέχεται σε όσους τη χρειάζονται, και αυτό το «μοτίβο» 
ακολουθεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση στα μέτρα που δίδει.

Σε αυτό το πλαίσιο, εταιρείες με πτώση τζίρου τουλά-
χιστον 30%, που ήταν ζημιογόνες το 2020 λόγω μεγά-
λων δαπανών, υπάρχει η πρόταση με βάση το παραπάνω 
χαρακτηριστικά να παρέχονται εγγυήσεις για δάνεια τό-
νωσης της ρευστότητας των επιχειρήσεων. Παράλληλα 
αναμένονται νέες παρεμβάσεις στο πεδίο της ρύθμισης 
οφειλών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δώσει το «πράσι-
νο φως» σε όλες τις κυβερνήσεις να προχωρήσουν στις 
ρυθμίσεις των οφειλών που δημιουργήθηκαν εν μέσω 
πανδημίας ή που θα δημιουργηθούν έως και το πρώτο 
μισό του 2021, με χρονικό ορίζοντα στο τέλος του 2022. 
Η νέα αυτή «γενιά» ρυθμίσεων αφορά χρέη προς την 

Εφορία και τα ταμεία επιχειρήσεων και επαγγελματιών. 
Επίσης, τα κονδύλια του ΕΣΠΑ θα βοηθήσουν τις επιχει-
ρήσεις στο μέτωπο της ρευστότητας. H δράση «e-λιανι-
κό» αναμένεται να προκηρυχθεί εντός του Ιανουαρίου και 
έχει στόχο την επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων για τη δη-
μιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος 
(e-shop), προκειμένου να στηριχθεί η λειτουργία τους 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας κορονοϊού. Επιδοτούνται 
αιτήσεις μέχρι 5.000 ευρώ για κάθε επιχείρηση με δια-
κριτό ΑΦΜ. Η δράση απευθύνεται σε μεσαίες, μικρές και 
πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον 
κλάδο του λιανεμπορίου, διατηρούν φυσικό κατάστημα 

και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία 
ημέρα, από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά.

Πέρα από το πρόγραμμα για τα e-shop, «τρέχει» από 
τις 4 Ιανουαρίου η πλατφόρμα για την υποβολή των αι-
τήσεων από τις επιχειρήσεις του κλάδου εστίασης που 
ενδιαφέρονται να λάβουν επιδότηση για θερμαντικά σώ-
ματα (σόμπες) για τους εξωτερικούς χώρους. Προβλέπε-
ται ενίσχυση για την αγορά μίας θερμαντικής συσκευής 
ανά 10 τετραγωνικά μέτρα νόμιμα αδειοδοτημένου εξω-
τερικού χώρου και έως 100 ευρώ εκάστη (χωρίς ΦΠΑ). 
Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης, ανά χώρο εστίασης, δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τα 5.000 ευρώ, ενώ ο συνολικός 
προϋπολογισμός της εν λόγω δράσης, που χρηματοδο-
τείται από το ΕΣΠΑ, ανέρχεται σε 60 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον θα αρχίσουν να πληρώνονται οι επιδοτήσεις 
των 800 εκατομμυρίων ευρώ μέσω των Περιφερειακών 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων σε πληττόμενους επιχει-
ρηματίες. 

Τόνωση ρευστότητας
Στο μέτωπο της ρευστότητας, το υπουργείο Ανάπτυ-

ξης έχει ήδη προαναγγείλει ότι εντός του Ιανουαρίου θα 
«τρέξει» ένα νέο πρόγραμμα εγγυοδοσίας ύψους 450 
εκατ. ευρώ, το οποίο με την απαραίτητη μόχλευση θα 
ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ. Η εγγύηση θα είναι αυξημέ-
νη σε σχέση με το τρέχον πρόγραμμα και θα φτάνει το 
80% του δανείου, που σημαίνει ότι οι τράπεζες θα ζητούν 

μικρότερες εξασφαλίσεις και, συνεπώς, περισσότερες 
επιχειρήσεις θα θεωρηθούν πιστωτικά επιλέξιμες και θα 
μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Το πρόγραμμα θα αφορά 
δάνεια έως 50.000 ευρώ κυρίως για μικρομεσαίες επιχει-
ρήσεις. Τέλος αναμένονται και τα δάνεια της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων, τα οποία μέσω του τραπεζικού 
συστήματος θα κατευθυνθούν απευθείας σε επιχειρήσεις.

Διαβουλεύσεις ΥΠΟΙΚ - «θεσμών»
Τα νέα μέτρα στήριξης θα συζητηθούν και με τους 

«θεσμούς», στο πλαίσιο της αξιολόγησης της χώρας σε 
καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας, που ξεκίνησε τις προ-

ηγούμενες ημέρες σε επίπεδο τεχνικών συζητήσεων, ενώ 
το διήμερο 26-27 Ιανουαρίου θα λάβει χώρα σε επίπε-
δο επικεφαλής των κλιμακίων. Στις συζητήσεις των δύο 
πλευρών θα τεθεί και το θέμα της «Γέφυρας 2», αλλά και 
οι υπόλοιπες παρεμβάσεις που δρομολογεί η κυβέρνηση, 
με δεδομένο πως και φέτος παραμένει σε ισχύ η ρήτρα 
γενικής διαφυγής.

«Πάγωμα» επιταγών
Σημειώνεται πως τις προηγούμενες ημέρες το υπουρ-

γείο Οικονομικών ανακοίνωσε πακέτο μέτρων στήριξης 
για τον Ιανουάριο, με την παράταση της στήριξης για τις 
επιταγές, την επιτάχυνση της διαδικασίας πληρωμής των 
πληττόμενων ιδιοκτητών ακινήτων και άλλες παρεμβά-
σεις. Ειδικότερα, για τις επιταγές δόθηκε παράταση 75 
ημερών για την εξόφλησή τους –θα ισχύει για αυτές που 
λήγουν μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου–, ενώ άλλες 45 
μέρες αναστολή παίρνουν και οι επιταγές που έληγαν από 
18/11/2020 έως και 31/12/2020. Επίσης υπογράφηκε η 
Υπουργική Απόφαση για την καταβολή από το Κράτος του 
50% της απώλειας από τη μείωση του μισθώματος μηνός 
Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου στους ιδιοκτήτες ακινήτων. Η 
πίστωση των αντίστοιχων ποσών στους λογαριασμούς 
των δικαιούχων για τον μήνα Νοέμβριο αναμένεται να 
πραγματοποιηθεί από την προσεχή Δευτέρα, 18 Ιανουα-
ρίου 2021. Για τον μήνα Δεκέμβριο, η καταβολή αναμέ-
νεται να γίνει από τις 15 Φεβρουαρίου 2021.

reportage
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Ο Βουλευτής Θεσσαλονίκης της ΝΔ Σάββας Αναστασιάδης στην karfitsa

Η κυβέρνηση έχει τη βούληση και τα μέσα 
να συνεχίσει να κρατά όρθια την κοινωνία

Σίγουρος πως η κυβέρνηση θα 
μπορέσει να προσφέρει την 
στήριξη που χρειάζεται σε 

επιχειρήσεις και εργαζομένους προ-
κειμένου να σταθεί όρθια η κοινωνία, 
σε ενδεχόμενο τρίτο κύμα πανδημίας, 
για την έλευση του οποίου οι ειδικοί 
εκφράζουν βεβαιότητα, εμφανίστη-
κε σε συνέντευξη του στην karfitsa, 
ο βουλευτής Θεσσαλονίκης της ΝΔ 
Σάββας Αναστασιάδης. 

Ο κ. Αναστασιάδης εξηγεί πως η συ-
νέχιση των μεταρρυθμίσεων και  η ενί-
σχυση του κοινωνικού κράτους, αποτε-
λούν τις κυβερνητικές προτεραιότητες 
για το νέο έτος. Ξεκαθαρίζοντας πως στις 
διερευνητικές επαφές Ελλάδας-Τουρκί-
ας που έχουν προγραμματιστεί, υπάρχει 
ένα και μοναδικό θέμα συζήτησης, ο 
βουλευτής, χαρακτηρίζει θετικό το γεγο-
νός ότι η Τουρκία, εκφράζει τη βούληση 
να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία.

 Ενώ δεν έχει περάσει το δεύτερο 
κύμα πανδημίας. Οι ειδικοί από την 
αρχή της νέας χρονιάς εκφράζουν 
βεβαιότητα για έλευση και τρίτου κύ-
ματος. Υπάρχουν οι οικονομικές δυνα-
τότητες για περεταίρω στήριξη επιχει-
ρήσεων και εργαζομένων; 

Οι επιστήμονες είναι επιφυλακτικοί, 
διότι ακόμα δεν έχει διακριβωθεί αν 
υπάρχει αυξημένη επιβάρυνση από την 
εορταστική περίοδο και το σχετικό χαλά-
ρωμα της κοινωνίας.

 Βέβαια  υπάρχει μεγάλη πιθανότητα 
να αποκλιμακωθεί η πίεση και να μειω-
θούν τα κρούσματα, γιατί υπάρχει και ο 
εμβολιασμός. Αναφορικά με το δεύτερο 
σκέλος της ερώτησής σας, σχετικά με 
τη δυνατότητα της  κυβέρνησης να στη-
ρίξει περαιτέρω την οικονομία, έχω να 
πω πως με την προετοιμασία που έχει 
η κυβέρνηση και την εμπειρία που απέ-
κτησε, μεθοδικά και προγραμματισμένα 
στηρίζει επιχειρήσεις και εργαζομένους, 
και κρατά όρθια την κοινωνία. Έχει και τα 
μέσα και την βούληση να συνεχίσει να το 

κάνει.
Πως θα ενισχυθεί το Εθνικό Σύστη-

μα Υγείας που πραγματικά βρίσκεται 
στα όρια του και σε κάποιες περιπτώ-
σεις τα έχει ξεπεράσει;

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας δέχθηκε 
μεγάλη πίεση, αλλά στάθηκε όρθιο και 
ανταποκρίθηκε στις ανάγκες που προέ-
κυψαν από την πανδημία.

Αυτό οφείλεται και στο γεγονός πως 
ακόμη από την πρώτη περίοδο της κρί-

σης το Εθνικό Σύστημα Υγείας ενισχύ-
θηκε με ικανό προσωπικό, υλικοτεχνική 
υποδομή και μέσα. 

Αυτός ήταν και ο λόγος που στη δεύ-
τερη και πιο ισχυρή εμφάνιση της επιδη-
μίας το Σύστημα δεν κατέρρευσε, όπως 
έγινε σε άλλες Χώρες.

Η ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος 
Υγείας είναι στις προτεραιότητες της κυ-
βέρνησης και είναι μία διαρκής προσπά-
θεια και είμαι βέβαιος πως είναι ικανό να 

ανταποκριθεί σε όλες τις προκλήσεις.
Ποιοι οι στόχοι και οι προτεραιότη-

τες της κυβέρνησης για το νέο έτος;  
Διανύουμε ήδη τις πρώτες μέρες μιας 

εμβληματικής χρονιάς για την Πατρίδα 
μας καθώς τιμούμε τα 200 χρόνια από 
την Ελληνική Επανάσταση. Επιπλέον 
ξέρουμε ότι η νέα χρονιά ξεκινά με τις 
αναταράξεις στο πεδίο των εθνικών μας 
θεμάτων, και τις συνέπειες της πανδημί-
ας στην υγεία, την οικονομία και την κα-
θημερινότητα των πολιτών.

Η Κυβέρνηση παρά τις δύσκολες 
συνθήκες που βιώνουμε με την πολιτική 
και τη στρατηγική της διευκολύνει την 
ανάκαμψη, η οποία προβλέπεται δυνα-
μική μετά τη λήξη της πανδημίας. Παρά 
τα προβλήματα που δημιουργεί η υγει-
ονομική κρίση, εφαρμόζει πιστά το πρό-
γραμμά της και συνεχίζει το μεταρρυθ-
μιστικό της έργο που μαζί με τις άλλες 
παρεμβάσεις στήριξης της αγοράς και 
τους Ευρωπαϊκούς πόρους, δημιουργούν 
προϋποθέσεις για γρήγορη ανάπτυξη. 
Παράλληλα η ενίσχυση του κοινωνικού 
κράτους και η ιδιαίτερη φροντίδα για τις 
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες είναι στις 
προτεραιότητες  της κυβέρνησης.

Ποιες είναι οι προτεραιότητες για 
την Θεσσαλονίκη; Θα ήθελα και την 
άποψη σας για την ΔΕΘ. Ανάπλαση ή 
μεταφορά στη Δυτική Θεσσαλονίκη, εί-
ναι η λύση που υπερασπίζεστε; 

Η Θεσσαλονίκη έχει αδικηθεί διαχρο-
νικά, από όλες τις κυβερνήσεις και αυτό 
δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει. 
Για πρώτη όμως φορά πρωθυπουργός 
Χώρας έθεσε συγκεκριμένους στόχους 
και τους παρακολουθεί ο ίδιος.

Παράλληλα και η παρουσία του 
Μακεδόνα υπουργού Υποδομών κ. Κα-
ραμανλή και το ενδιαφέρον του για τη 
Θεσσαλονίκη δημιουργούν αισιοδοξία 
για την λύση των μεγάλων προβλημά-
των που λιμνάζουν χρόνια. Το βασικό 
σχέδιο της κυβέρνησης αποτελούν: Η 
ολοκλήρωση του έργου του Μετρό και 
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η λειτουργία του το 2023. Ο εναέριος 
αυτοκινητόδρομος στην ανατολική περι-
φερειακή οδό της Θεσσαλονίκης που θα 
δώσει λύση στο κυκλοφοριακό πρόβλη-
μα της πόλης. Η αναβάθμιση του ΟΑΣΘ 
τον οποίο παρέλαβε η κυβέρνηση σε 
φάση κατάρρευσης.

Σήμερα τα πράγματα βελτιώθηκαν 
σημαντικά με την κυκλοφορία νέων 
λεωφορείων και αναμένεται μέσα στο 
2021 να τεθούν στη διάθεση του κοινού 
πάνω από 500 λεωφορεία καθημερινά.

Παράλληλα με αυτούς τους τρεις με-
γάλους στόχους προχωρούν η σύνδεση 
του 6ου προβλήτα στο λιμένα Θεσσα-
λονίκης με την ΠΑΘΕ, η αναβάθμιση του 
σιδηροδρομικού δικτύου και η σύνδεσή 
της με το λιμάνι Θεσσαλονίκης, η αντι-
πλημμυρική θωράκιση της ευρύτερης 
περιοχής της Θεσσαλονίκης κ.α. 

Τώρα,   η ανάπλαση ή μεταφορά  της 
ΔΕΘ, είναι ένα θέμα που σηκώνει πολύ 
συζήτηση, γιατί η μία ή  η άλλη επιλογή 
προϋποθέτουν πόρους που δεν υπάρ-
χουν.

«Στις 25 Ιανουαρίου επανακινούν 
διερευνητικές επαφές με την Τουρκία 

για πρώτη φορά από το 2016. Ποιες οι 
κόκκινες γραμμές που θα θέσουμε και 
ποια έκβαση θα θεωρηθεί επιτυχία» ; 

Ακριβώς, μετά από  πρόσκληση της 
Τουρκικής πλευράς  την οποία η Ελλη-
νική πλευρά αποδέχθηκε, στις 25 Ιανου-
αρίου θα ξεκινήσουν οι διερευνητικές 
επαφές Ελλάδας-Τουρκίας στην Κων-
σταντινούπολη . Είναι θετικό το γεγονός 
ότι η Τουρκία, ύστερα από μια περίοδο 
προκλήσεων, εκφράζει τη βούληση να 
ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Προφανώς 
σε αυτό έπαιξε ρόλο και το γεγονός ότι 
η βελτίωση των ευρωτουρκικών σχέσε-
ων, που είναι απαραίτητες στη δύσκολη 
φάση που βρίσκεται η τουρκική οικονο-
μία, περνάει και από την βελτίωση των 
σχέσεων με την Ελλάδα. Μοναδικό θέμα 
συζήτησης είναι η οριοθέτηση των θα-
λασσίων ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανα-
τολική Μεσόγειο. Κάθε άλλη συζήτηση 
αποτελεί υποχώρηση από τις θέσεις μας.

Ποια κατά τη γνώμη σας η σκοπιμό-
τητα του πρόσφατου ανασχηματισμού 
και μάλιστα εν μέσω υγειονομικής κρί-
σης; Γιατί η  Θεσσαλονίκη έχει για ακό-
μη μια φορά μικρή εκπροσώπηση και 
στο νέο κυβερνητικό σχήμα; 

Η Κυβέρνηση είναι προσανατολισμέ-
νη στην υλοποίηση των προτεραιοτήτων 
για το 2021 όπως αποτυπώθηκαν και 
στο Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής 
Πολιτικής που εγκρίθηκε από το Υπουρ-
γικό Συμβούλιο. 

Παράλληλα δίνεται έμφαση σε συ-

γκεκριμένους κρίσιμους τομείς, με το 
βλέμμα στο μέλλον.

Η Θεσσαλονίκη ίσως άξιζε περισσό-
τερα, όμως αυτό είναι αρμοδιότητα και 
βούληση του Πρωθυπουργού, τη σεβό-
μαστε και πάμε παρακάτω. Προχωράμε 
και στηρίζουμε το κυβερνητικό έργο.

συνέντευξη

Η ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας 

είναι στις προτεραιότητες της κυβέρνησης, 

είναι μία διαρκής προσπάθεια και είμαι 

βέβαιος πως είναι ικανό να ανταποκριθεί σε 

όλες τις προκλήσεις.
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Ο Αλέξης Τσίπρας «αιχμάλωτος» των φυλών του ΣΥΡΙΖΑ στην εξωτερική πολιτική

Στα τρία (και) στα εθνικά θέματα 

Το πρωινό της μεθεπόμενης 
Δευτέρας 25 Ιανουαρίου 
ξεκινά στην Κωνσταντινούπο-

λη ο 61ος γύρος των διερευνητικών 
επαφών μεταξύ της ελληνικής και 
της τουρκικής διπλωματικής αντιπρο-
σωπείας. Μόλις επισημοποιήθηκε η 
ημερομηνία, περίπου 1.100 χιλιόμετρα 
νοτιοδυτικότερα, στα κεντρικά γραφεία 
του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, οι 
ιθύνοντες έσπευδαν να εκδώσουν ανα-
κοίνωση, με την οποία δηλωνόταν ότι 
το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης στηρίζει την επανεκκίνηση αυτή, 
τονίζοντας ωστόσο ότι ο πρωθυπουρ-
γός Κυριάκος Μητσοτάκης οφείλει 
να αποκλείσει κάθετα κάθε τουρκική 
απόπειρα διεύρυνσης της ατζέντας, με 
αναφορές, για παράδειγμα, σε δήθεν 
«γκρίζες ζώνες» στο Αιγαίο ή σε 
«αποστρατιωτικοποίηση των νησιών». 

Η εν λόγω θέση εκφράζει πλήρως 
τον πρόεδρο της μείζονος αντιπολίτευ-
σης Αλέξη Τσίπρα, αλλά αυτό δεν αναιρεί 
τις τρεις διαφορετικές γραμμές που επι-
κρατούν όλο και εντονότερα τους τελευ-
ταίους μήνες στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, 
όσον αφορά τον τρόπο αντιμετώπισης 
των εθνικών θεμάτων. 

Καταρχάς υπάρχει εμφανώς σχημα-
τοποιημένη πλέον μια ομάδα στελεχών, 
που τηρεί μια διαλλακτική στάση σε 
αυτού του είδους τα ευαίσθητα θέματα. 
Στην πλειοψηφία της απαρτίζεται από 
στελέχη της πρωτοβουλίας «Γέφυρα», 
η οποία είναι υπέρ της σύμπλευσης του 
ΣΥΡΙΖΑ με το Κίνημα Αλλαγής. Σε αυτήν 
ανήκουν, μεταξύ άλλων, ο Νίκος Μπί-
στης, ο Αντώνης Λιάκος, η Μαρία Ρε-
πούση, ο Σωτήρης Βαλντέν, ο Σπύρος 
Δανέλλης, ο Νίκος Μουζέλης και η Άννα 
Παπαδημητρίου-Τσάτσου. Την ίδια θέση 
ως προς τα εθνικά θέματα έχουν επίσης 
τα περισσότερα μέλη της εσωκομματικής 
ομάδας των «53+», η οποία έχει ως άτυ-
πο επικεφαλής τον Ευκλείδη Τσακαλώ-
το, ενώ στην ίδια κατεύθυνση κινούνται 
και μια σειρά από «μπαρουτοκαπνισμέ-
να» πολιτικά στελέχη, όπως είναι ο Νί-
κος Βούτσης, ο Δημήτρης Βίτσας, ο Νίκος 

Φίλης και ο Πάνος Σκουρλέτης. Όλοι οι 
προαναφερθέντες (της «Γέφυρας», των 
«53+» αλλά και τα πολύπειρα προβε-
βλημένα πρόσωπα) αποτελούν πλέον 
την άτυπη ομάδα της «Ομπρέλας», που 
έχει προκύψει εσχάτως στο κόμμα της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης. 

Την ίδια ώρα, διαφοροποιημένη εί-
ναι η στάση που τηρούν στο εσωτερικό 
του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία ως 
προς τα εθνικά θέματα όσοι απαρτίζουν 
την επονομαζόμενη «Κίνηση Μελών», 
που σημειωτέον βρίσκεται σε σύγκρου-
ση με την ομάδα των «53+». Η «Κίνηση 
Μελών» αποτελεί, θα λέγαμε, το πατρι-
ωτικό κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική 
Συμμαχία, που επιθυμεί την τήρηση εκ 

μέρους της χώρας μας μιας περισσότερο 
αδιάλλακτης στάσης έναντι της Τουρκίας 
και δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στα ζητή-
ματα εξωτερικής πολιτικής. Απαρτίζεται, 
μεταξύ άλλων, από τον Χρήστο Σπίρτζη, 
τον Νίκο Παππά, τον Παύλο Πολάκη και 
άλλα πρόσωπα που βρίσκονται κοντά 
στο περιβάλλον του προέδρου του κόμ-
ματος ή χαρακτηρίζονται ΠΑΣΟΚογενή, 
αφού έχουν πολιτικές καταβολές από το 
εν λόγω κίνημα. Συνοδοιπόροι στη συ-
γκεκριμένη γραμμή είναι όσοι στηρίζουν 
έμπρακτα τη διεύρυνση, τον μετασχη-
ματισμό και τη μετεξέλιξη του ΣΥΡΙΖΑ σε 
ένα ενιαίο μαζικό κόμμα, που θα εκφρά-
ζει ενωτικά τον ευρύτερο προοδευτικό 
χώρο. 

Στην τρίτη γραμμή πλεύσης ως προς 
τα εθνικά θέματα, στο εσωτερικό του 
ΣΥΡΙΖΑ συγκαταλέγονται οι οπαδοί της 
επονομαζόμενης «realpolitik», της πο-
λιτικής δηλαδή που βασίζεται στον ρεα-
λισμό και στα πραγματικά γεγονότα και 
στοιχεία. Ένα τέτοιο πρόσωπο είναι, για 
παράδειγμα, ο τομεάρχης Εξωτερικών 
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, Γιώργος Κατρούγκαλος, που δη-
λώνει ότι «δεν είμαι αισιόδοξος, αλλά 
στηρίζουμε τις διερευνητικές επαφές και 
τον διάλογο ως τον μοναδικό τρόπο επί-
λυσης της διαφοράς που έχουμε με την 
Τουρκία». Ο λόγος της απαισιοδοξίας του 
είναι ότι αφενός βλέπει «ότι η Τουρκία 
συνεχίζει την ίδια τακτική, μια στο σφυρί 
και μια στο πέταλο, και αφετέρου ότι συ-
νεχίζει να μην αποσύρει την επιθετική της 
ατζέντα από το τραπέζι». Κατά τον ίδιο, 
πέρα από το τι θα κάνει η άλλη πλευρά, 
εμείς πρέπει να ενισχύσουμε το δικό μας 
μέτωπο, πηγαίνοντας «με συγκεκριμένη 
στρατηγική απέναντι στους τουρκικούς 
ελιγμούς και τις προκλήσεις». Ακριβώς 
την ίδια άποψη έχει και ο διπλωματικός 
σύμβουλος του αρχηγού της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης, ο κ. Βαγγέλης Καλ-
παδάκης, καθώς και σχεδόν όλοι όσοι 
βρίσκονται στον στενό πυρήνα του κ. 
Τσίπρα, που εκτιμά ότι τουλάχιστον στα 
εθνικά θέματα δεν θα πρέπει να υπάρ-
χουν αντίθετες φωνές εσωκομματικά.

Αυτό όμως είναι κάτι που δεν επιτυγ-
χάνεται πάντα. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε 
ότι οι διάφορες τάσεις και ομάδες της 
Κουμουνδούρου ήρθαν σε σύγκρουση 
τον περασμένο Αύγουστο για τα εθνικά 
θέματα, με αφορμή τότε την κύρωση 
της Συμφωνίας Ελλάδας-Αιγύπτου, που 
αφορούσε την οριοθέτηση τμήματος 
της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης. 
Ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε τη μεσοβέζι-
κη λύση του «παρών» στην ονομαστική 
ψηφοφορία της Βουλής, καθώς γνώριζε 
πως, εάν επέλεγε να ταχθεί υπέρ της συμ-
φωνίας, θα βρισκόταν ενώπιον ανοικτών 
διαφοροποιήσεων από τους βουλευτές 
της ομάδας των «53+», ενώ «ναι» θα 
έλεγαν τα ΠΑΣΟΚογενή στελέχη.

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ :  Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ  Σ Α Ρ Ρ Η Σ
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Σε απόγνωση οι έμποροι απειλείται με λουκέτο η αγορά

Τα καταστήματα της Θεσσαλονίκης 
είναι απολύτως ασφαλή  

Ανοίξτε τα καταστήματα -  μπο-
ρούμε να διασφαλίζουμε την  
τήρηση των πρωτοκόλλων του 

ΕΟΔΥ και όλα τα μέτρα ασφαλείας . 
Αυτή είναι μια ύστατη κραυγή αγωνίας 
από τους εμπόρους της Θεσσαλονίκης 
που υπογραμμίζουν ότι τα καταστήμα-
τα τους πληρούν όλες τις προδιαγρα-
φές για να λειτουργήσουν.

 «Τα καταστήματα μας  είναι απόλυ-
τα ασφαλή για τον κόσμο καθώς είμα-
στε σε θέση να τηρήσουμε όλα τα μέτρα  
που προβλέπονται προκειμένου να μην 
συμβάλλουμε στην μετάδοση του κο-
ρονοϊού» τονίζει ο Κοσμάς Καλογιάννης 
αντιπρόεδρος του εμπορικού συλλόγου 
Θεσσαλονίκης.  

Οι ιδιοκτήτες καταστημάτων στη 
Θεσσαλονίκη συνεχίζουν να βλέπουν τα 
έσοδα τους να βρίσκονται στο 0.  Τόσο 
ο κ Καλογιάννης  όσο και όλα τα μέλη 
της διοίκησης του Εμπορικού Συλλό-
γου Θεσσαλονίκης  λαμβάνουν  καθη-
μερινά δεκάδες παράπονα για την πολύ 
κακή  οικονομική κατάσταση  στην οποία 
έχουν περιέλθει οι επιχειρηματίες στη 
Θεσσαλονίκη που όπως λέει είναι μη 
αναστρέψιμη. Οι επιχειρηματίες της Θεσ-
σαλονίκης ,που ως επί το πλείστον δεν 
διαθέτουν  e shops συνεχίζουν να κα-
τρακυλούν όπως λένε στην karfitsa στην 
απόγνωση καθώς δεν βλέπουν κανένα 
φως εδώ και πολλούς μήνες. 

«Από την αρχή της πανδημίας και για 
όσο διάστημα ήμασταν ανοιχτά τηρή-
σαμε όλα τα μέτρα και με το παραπάνω 
. Οι πελάτες μας  τηρούσαν τις αποστά-
σεις παντού υπήρχαν αντισηπτικά ενώ 
κάθε μέρα τα  καταστήματα καθώς και 
τα είδη ένδυσης και υπόδησης απολυ-
μαίνονταν» τονίζει ο κ Καλογιάννης  και 
θυμίζει ότι δε υπήρξε  κανένα κρούσμα 
κορονοϊού σε κανένα εμπορικό κατάστη-
μα της Θεσσαλονίκης 

Γλίτωσαν τη διακοπή ρεύματος 
με παρέμβαση του Εμπορικού Συλλόγου 

Μέσα στις γιορτές τρεις επιχειρήσεις 
στην Τσιμισκή κινδύνευσαν να μείνουν 
χωρίς ρεύμα καθώς  οι ιδιοκτήτες δεν 
πλήρωσαν τους    λογαριασμούς για 
μεγάλο χρονικό διάστημα. Χρειάστηκε 
η παρέμβαση του προέδρου του εμπο-
ρικού συλλόγου προς την διοίκησης 
της ΔΕΗ προκειμένου να ανακληθεί η 
απόφαση. Οι έμποροι και οι καταστημα-
τάρχες βλέπουν τα χρέη τους  να διογκώ-

νονται καθώς τα πάγια έξοδα δεν έχουν 
μειωθεί. Συσσωρευμένες ασφαλιστικές 
και φορολογικές υποχρεώσεις άλλα και 
λογαριασμοί ρεύματος και τηλεφώνου 
ανεβάζουν τις οφειλές σε δυσθεώρητα 
ύψη που όπως μας λένε δεν είναι εύκο-
λα διαχωρίσιμα «Το ενοίκιο εκτός από τις 
περιπτώσεις του καθολικού lockdown 
«τρέχει» παρά τις όποιες μειώσεις, η 
επιστρεπτέα προκαταβολή δίνει ανάσα 

μόνο σε όσους πληρούν τα κριτήρια και 
το επίδομα των 534 ευρώ αφορά στους 
υπαλλήλους μόνο υπό συνθήκες καθο-
λική αναστολής εργασίας», εξηγεί ο κ 
Καλογιάννης

Η ταφόπλακα 
στα εποχικά καταστήματα 
Στη Θεσσαλονίκη λειτουργούν 21 

επιχειρήσεις εποχικών ειδών με χριστου-
γεννιάτικα, αποκριάτικα και άλλα είδη 
εορταστικά που εμπορεύονται σε εορτα-
στικές περιόδους. Φέτος λειτούργησαν 
ελάχιστες μέρες για την πώληση Χρι-
στουγεννιάτικων ειδών με click away γε-
γονός που δεν τους έδωσε σχεδόν κανέ-
να έσοδο. Οι περισσότεροι  καταναλωτές 
προτίμησαν την αγορά χριστουγεννιά-
τικών ειδών  μέσω πολυκαταστημάτων 
που διαθέτουν e shop. Για τους εμπό-
ρους εποχικών ειδών αυτή η δοκιμασία 
τους οδηγεί σε σκέψεις για το μέλλον 
των επιχειρήσεων τους.  

Περιμένουμε την ουσιαστική 
στήριξη της Κυβέρνησης 
Τα χτυπήματα στον εμπορικό κόσμο 

διαδέχονται το ένα το άλλο και οι επιχει-
ρηματίες καλούνται να προσαρμοστούν  
σε πολύ δύσκολες συνθήκες. . «Μέχρι 
τώρα ελάχιστα έχουν γίνει για να στηρί-
ξουν τις επιχειρήσεις που δοκιμάζονται, 
οι παρατάσεις στους φόρους και τις ει-
σφορές δε βοηθάνε, απλά μεταθέτουν 
το πρόβλημα», τονίζει ο κ Καλογιάννης. 
Παράλληλα, εκπέμπει SOS για την επι-
βίωση των μικρομεσαίων επιχειρήσε-
ων. «Τα λουκέτα ήδη άρχισαν, με το νέο 
lockdown πολλές επιχειρήσεις δε θα 
αντέξουν και δεν θα ανοίξουν», προει-
δοποιεί και υπογραμμίζει ότι ο απολογι-
σμός που θα γίνει με το άνοιγμα θα είναι 
τραγικός.

Για τα μέλη του εμπορικού συλλόγου 
όλα εξαρτώνται από τη βοήθεια που θα 
υπάρξει από το κράτος από εδώ και στο 
εξής  άλλα και από τη στήριξη των Επι-
μελητηρίων όλης της χώρας.  

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ :  Δ Ε Σ Π Ο Ι Ν Α  Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Υ 



14 16.01.2021

Το φαινόμενο  «τραμπάλα» διακόπηκε  με την επέλαση του χιονιά 

Ο «Λέανδρος» έδωσε 
το στίγμα του χειμώνα 

Χιονοπτώσεις και τσουχτερό κρύο 
πλήττουν από το βράδυ της Πέμπτης αρ-
κετές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας και 
κυρίως της Κεντρικής και Δυτικής Μακε-
δονίας φέροντας για τα καλά το χειμώνα 
στη χώρα μας. 

Ο Χορτιάτης  ντύθηκε «στα  λευκά»  
ενώ χιόνισε σε  Φίλυρο, Ασβεστοχώρι, 
Πανόραμα και Ωραιόκαστρο.  Κλειστοί 
λόγω παγετού έμειναν   οι επαρχιακοί 
δρόμοι  Χορτιάτη – Αγίου Βασιλείου και 
Ωραιοκάστρου – Μελισσοχωρίου. 

Χιόνι είδαν και  οι κάτοικοι σε Σοχό, 
Οσσα, Βερτίσκο, Ξυλόπολη, Λαχανά και 
Χωρούδα του δήμου Λαγκαδά.

Ο συναγερμός για την επέλαση του  
«Λέανδρου» έθεσε σε επιφυλακή δή-
μους και Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδο-
νίας προκειμένου να μην δημιουργηθούν 
προβλήματα από την κακοκαιρία, με τα 
πρώτα εκχιονιστικά και αλατιέρες να 
βγαίνουν στους δρόμους.

Χιόνι και στη Χαλκιδική 
Χιονόπτωση σημειώθηκε, εξάλλου, 

στα ορεινά της Χαλκιδικής και ειδικότερα 
σε Πολύγυρο, Αρναία, Ταξιάρχη κ.ά. 

Οι οδηγοί που κινούνται προς την 
ορεινή Χαλκιδική πρέπει να είναι εφοδι-
ασμένοι με αντιολισθητικές αλυσίδες ή 
χιονολάστιχα. Το χιόνι έφτασε στο Κιλκίς 
και τη Βέροια, αλλά και στα ορεινά του 
νομού Πέλλας (όπου σε κάποια σημεία 
οι οδηγοί χρειάζονται αλυσίδες), ενώ 
ασθενής χιονόπτωση σημειώθηκε στους 
νομούς των Σερρών και της Καβάλας. 

Σε ποιες περιοχές σημειώθηκαν 
οι χαμηλότερες θερμοκρασίες
Οι θερμοκρασίες κινούνται οριακά 

πάνω από το μηδέν στα μεγάλα αστι-
κά κέντρα της Κεντρικής Μακεδονίας. 
Αρνητικές τιμές και συνθήκες παγετού 
καταγράφηκαν στη δυτική Μακεδονία, 
όπου χιόνισε σε Φλώρινα, Κοζάνη, Κα-
στοριά και στα ορεινά των Γρεβενών. Στη 
Φλώρινα, ο υδράργυρος έπεσε στους -9 
βαθμούς Κελσίου και στην Πτολεμαΐδα 
στους -7, ενώ η χαμηλότερη τιμή κατα-

γράφηκε στο Νέο Καύκασο Φλώρινας με 
-13 βαθμούς Κελσίου και στη Βλάστη 
του νομού Κοζάνης  με -11. 

Με αλυσίδες ή χιονολάστιχα διεξά-
γεται η κίνηση των οχημάτων στο εθνικό 
και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Φλώρι-
νας και σε ορισμένα σημεία της Καστο-
ριάς.

Σε φυσιολογικά επίπεδα 
η εναλλαγές 
Ο Κωνσταντίνος Λαγουβάρδος, , 

διευθυντής  του Ινστιτούτου Ερευνών 
Περιβάλλοντος του Εθνικού Αστεροσκο-
πείου Αθηνών, υπεύθυνος της μετεωρο-
λογικής υπηρεσίας meteo.gr, εξήγησε, 
πως το δεύτερο κύμα της κακοκαιρίας, 
θα εκδηλωθεί έντονα μέσα στο Σαββατο-
κύριακο και ιδιαιτέρως το απόγευμα της 
Κυριακής. 

«Είναι σημαντικό και πρέπει να το-
νίσουμε ότι μέχρι Δευτέρα θα υπάρχουν 
πολύ ψυχρές αέριες μάζες ανά την Ελλά-

δα, ενώ θα υπάρξει πολύ έντονος παγε-
τός στην Βόρεια Ελλάδα που θα διατηρη-
θεί μέχρι την Τετάρτη» υπογράμμισε. 

Το φαινόμενο «τραμπάλα» 
δεν οφείλεται στην κλιματική αλλαγή 
Η επέλαση του χιονιά ακολούθησε 

μια ιδιαιτέρως θερμή περίοδο για τη επο-
χή με  υψηλές θερμοκρασίες που έφτα-
σαν  μέχρι και τους 18 βαθμούς Κελσί-
ου στη Βόρεια Ελλάδα. Ήταν η δεύτερη 
φορά μέσα σε μια δεκαετία που μέσα το 
χειμώνα επικρατούν τόσο  υψηλές θερ-
μοκρασίες . Σύμφωνα με τον κ. Λαγου-
βάρδο «οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες 
στην Ελλάδα, ειδικά στις νοτιοανατολι-
κές περιοχές, είναι  θερμές αέριες μάζες 
προερχόμενες από την Αφρική,  σε αντί-
στιξη με το κύμα ψύχους που έπληξε την 
Ιβηρική χερσόνησο και τα βόρεια Βαλκά-
νια, όπως και τις ισχυρές βροχοπτώσεις 
στα δυτικά Βαλκάνια». Ο ίδιος γνωστός 
για την ονοματοδοσία στα καιρικά φαινό-

μενα «βάφτισε» και  αυτήν την εναλλαγή  
του καιρού δίνοντας της τον χαρακτηρι-
σμό «τραμπάλα». 

Ο διευθυντής  του Ινστιτούτου Ερευ-
νών Περιβάλλοντος του Εθνικού Αστε-
ροσκοπείου Αθηνών, πάντως απέκλεισε 
την σχέση αυτού του φαινομένου με την 
κλιματική αλλαγή καθώς όπως τόνισε η 
συγκεκριμένη θερμική ανωμαλία  είναι 
αποτέλεσμα κυκλοφορίας αέριων μα-
ζών. «Γενικότερα οι ακραίες εκφάνσεις 
του καιρού δεν συνδέονται με την κλιμα-
τική αλλαγή» τόνισε ο κ. Λαγουβάρδος 
υπογραμμίζοντας ότι η θερμοκρασία έχει 
ανέβει μερικές μονάδες από ότι ήταν πα-
λιότερα, φαινόμενο που μπορεί να απο-
δοθεί στην κλιματική αλλαγή. 

Ονομάζει φαινόμενα από το 2017 
Ο κ. Λαγουβάρδος  από τον  Ιανου-

άριο του 2017 «βαφτίζει» καιρικά φαι-
νόμενα κατά αλφαβητική σειρά. Όταν 
τελειώνουν  μια φορά τα  24 γράμματα 
η ονομασία αρχίζει από το Α και συνεχίζει 
ξανά μέχρι το Ω. 

Όπως αναφέρει ,τα ονόματα είναι 
μια πρακτική που υπάρχει και σε άλλες 
χώρες και υπηρεσίες, με τη λογική να 
προειδοποιήσουμε καλύτερα τον πλη-
θυσμό. Η απόφαση αν θα δοθεί όνομα 
σε ένα φαινόμενο εξαρτάται από το πό-
σες περιοχές θα πλήξει. Τα κριτήρια δεν 
είναι αμιγώς Μετεωρολογικά. «Όταν 
υπάρχει ένας συνδυασμός που επηρεάζει 
μεγάλο μέρος της χώρας, άρα επηρεάζει 
πολύ κόσμο, με διάρκεια που φαίνεται 
ότι θα δημιουργήσει σοβαρές κοινωνι-
κές και οικονομικές επιπτώσεις, όπως 
το να κλείσουν δρόμοι, να σταματήσουν 
τα πλοία για 2-3 ημέρες, να πέσουν βρο-
χές που θα δημιουργήσουν πλημμυρικά 
επεισόδια ή άνεμοι που θα παρασύρουν 
αντικείμενα. Σε αυτή την περίπτωση δί-
νουμε ονόματα γιατί από μελέτες προκύ-
πτει ότι ο κόσμος προσέχει περισσότερο» 
καταλήγει ο κ Λαγουβάρδος.  Το επόμενο 
όνομα  θα είναι γυναικείο  και θα αρχίζει 
από Μ όπως μας εκμυστηρεύτηκε για την 
ονομασία της  επόμενης κακοκαιρίας.

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ :  Δ Ε Σ Π Ο Ι Ν Α  Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Υ
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Τι ψάχνουν οι αρχές για την άτυχη 22χρονη τι λέει η οικογένεια

Τα τρία κενά στον γρίφο της μοιραίας 
πτώσης στο κενό του Πανοράματος

Ο φάκελος για την πτώση της 22χρο-
νης που μεταφέρθηκε πριν λίγες ημέρες 
στα κεντρικά της ασφάλειας Θεσσαλονί-
κης, έχει λιγότερα στοιχεία απ’ όσα κενά 
υπάρχουν στην τουλάχιστον περίεργη 
υπόθεση τραυματισμού, που τελικά οδή-
γησε στον θάνατο της νεαρής. Η μήνυση 
που υπέβαλε το απόγευμα της Δευτέρας 
ο συνήγορος της οικογένειας της κοπέ-
λας, έδωσε ώθηση στην έρευνα. Ή μάλ-
λον προκάλεσε την έναρξη μίας έρευνας 
που ποτέ δεν είχε ξεκινήσει.  

Η άτυχη νεαρή βρέθηκε δέκα λεπτά 
πριν την αλλαγή του χρόνου τραυματι-
σμένη στο έδαφος. Όπως όλα έδειξαν κα-
τέληξε στο κενό από μπαλκόνι εστιατορί-
ου του Πανοράματος και από ύψος οκτώ 
μέτρων. Κάλεσε η ίδια σε βοήθεια. Γείτο-
νες την άκουσαν να φωνάζει «ελάτε» και 
«μαμά», ενώ άλλοι έχουν καταθέσει ότι 
φώναζε «παιδιά». Διακομίστηκε στο νο-
σοκομείο Παπανικολάου, νοσηλεύτηκε 
στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όμως 
δεν άντεξε και έχασε τη ζωή της το περα-
σμένο Σάββατο. Ο θάνατός της προκάλε-
σε την αντίδραση των συγγενών, που ζη-
τούν να διαφωτιστεί τι ακριβώς συνέβη 
με την πτώση της νεαρής. Για την οποία 
δεν εξηγείται πώς και γιατί βρέθηκε στο 
συγκεκριμένο μπαλκόνι, στην έρημο 
εκείνη την ώρα της παραμονής Πρωτο-
χρονιάς, οδό Αναλήψεως.   

Η μεταφορά της σορού της 22χρονης 
στην ιατροδικαστική υπηρεσία του Α.Π.Θ. 
για νεκροτομή, δεν περιορίστηκε στην 
απλή ανίχνευση των αιτιών θανάτου, 
που έγινε αμέσως φανερό ότι ήταν τα 
τραύματα από την πτώση. Η προϊσταμέ-
νης της ιατροδικαστικής υπηρεσίας Λήδα 
Κοβάτση ζήτησε να κάνει αυτοψία στον 
χώρο. Με τη συνοδεία αστυνομικών του 
τοπικού τμήματος εξέτασαν τον χώρο. 
Τόσο το σημείο της πτώσης, όσο και το 
σημείο όπου βρέθηκε βαριά τραυματι-
σμένη η νεαρή. Τα πρώτα στοιχεία της 
νεκροτομής, καθώς το τελικό πόρισμα 
θα διαβιβαστεί μετά και τις τοξικολογικές 
και ιστολογικές εξετάσεις που αναμέ-
νονται, ήταν αυτά που προσέθεσαν κάτι 

στον φάκελο της δικογραφίας για την 
πτώση της νεαρής.  

 
Τα ερωτήματα 
Από την πρώτη στιγμή της πτώσης, 

κύκλοι της ΕΛ.ΑΣ. μετέφεραν πως το πιο 
πιθανό ενδεχόμενο ήταν να προκλήθηκε 
από ατύχημα η πτώση της. Συμπλήρω-
ναν πως μάλλον η 22χρονη βρέθηκε 
εκεί για να βγάλει σέλφι με τα πυροτε-
χνήματα αλλαγής του χρόνου σε ένα 
μπαλκόνι με θέα του Πανοράματος. Είναι 
δυνατόν όμως ένα κορίτσι μόλις 22 χρό-
νων να πήδηξε τις σχετικά ψηλές πόρτες 
του εστιατορίου. Και ακόμη αυτό να έγινε 
για ποιόν λόγο χρειάστηκε να περάσει το 
πλεξιγκλάς προστατευτικό για να βγάλει 
σέλφι, αφού μπορούσε και έτσι;  

Το ενδεχόμενο του ατυχήματος σε 
συνδυασμό με τη σέλφι απορρίπτουν 
οι συγγενείς που παραθέτουν μία σειρά 
επιχειρήματα. Το κύριο είναι πως το κι-
νητό τηλέφωνο της 22χρονης δεν βρέ-
θηκε στο έδαφος, όπως η ίδια, αλλά στο 
μπαλκόνι. Και το σημαντικότερο είναι 
πως όταν άνοιξαν το κινητό οι αστυνομι-
κοί του τμήματος παρουσία του δικηγό-
ρου, δεν βρέθηκε καμία φωτογραφία τις 
τελευταίες τρεις ημέρες.  

«Είναι δυνατόν μία κοπέλα με μεγάλη 
δραστηριότητα στα social media να μην 
έχει ούτε μία εικόνα για τρεις ημέρες», 
διερωτήθηκε μιλώντας στην Karfitsa ο 
συνήγορος της οικογένειας Απόστολος 
Μπαμπανάρας. Αυτός είναι ο λόγος που 
το κινητό τηλέφωνο παραδόθηκε στα 

εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. 
Να γίνει έρευνα σε αρχεία που ενδεχομέ-
νως κάποιον να ήθελε να σβήσει. Μαζί με 
τα ίχνη του. Άλλωστε αυτή είναι η εκτίμη-
ση της οικογένειας. «Δεν μπορεί αν ήταν 
μόνη, κάποιος άλλος ή άλλοι ήταν εκεί», 
είπε με βεβαιότητα ο θείος της νεαρής.  

Η μεταφορά του κινητού τηλεφώνου 
στα εγκληματολογικά εργαστήρια, ελπί-
ζεται ότι θα αναδείξει μία σειρά στοιχείων 
για να γεμίσει τον φάκελο για την υπόθε-
ση της πτώσης, που βρίσκεται πλέον στο 
γραφείο του τμήματος ανθρωποκτονιών 
της ασφάλειας. Και μαζί με αυτά να δώ-
σει απαντήσεις στα πολλά ερωτήματα.  

Μία ακόμη εκτίμηση που εκφράστη-
κε, μετά την πτώση αφορούσε το ενδεχό-
μενο απόπειρας αυτοκτονίας. Σύμφωνα 
με την οικογένεια και αυτό απορρίπτεται 
με διάφορα επιχειρήματα. Το πρώτο ότι 
το μπουφάν της το είχε βγάλει και το 
κρέμασε στο κάγκελο. Το δεύτερο ότι η 
πτώση ήταν κάθετη και όχι με βία για να 
διανύσει και διάστημα στον αέρα, όπως 
συμβαίνει στις αυτοχειρίες. Και το σημα-
ντικότερο που φωνάζει η οικογένεια είναι 
ότι η 22χρονη οργάνωνε τι θα φορούσε 
για το οικογενειακό ρεβεγιόν, όπως φαί-
νεται σε μήνυμα στην κολλητή της, είχε 
αγοράσει δώρα για συγγενείς και φίλους 
και δεν είχε ποτέ τέτοια προβλήματα που 
να οδηγήσουν σε τέτοια πράξη.  

Ο τρόπος της πτώσης επίσης θεωρεί-
ται κλειδί για την έρευνα που ήδη έχει 
ξεκινήσει από τους έμπειρους αστυνομι-
κούς του τμήματος ανθρωποκτονιών. Το 
σώμα της νεαρής έπεσε κάθετα και όπως 
είπε γείτονας στην Karfitsa ευτυχώς δεν 
κατέληξε στο τσιμέντο όμως έπεσε πάνω 
σε σωλήνες πλαστικούς που βρίσκονται 
ακριβώς δίπλα στον τοίχο που καταλήγει 
στο έδαφος από το μπαλκόνι του κλει-
στού εστιατορίου. Η αντίδρασή της, είναι 
ακόμη ένα στοιχείο προς διερεύνηση. Η 
κοπέλα όταν εντοπίστηκε μιλούσε, είπε 
ορισμένα πράγματα έδωσε τα στοιχεία 
ταυτότητάς της και το κινητό τηλέφωνο 
των γονέων της, όμως πουθενά δεν έχει 
καταγραφεί κάτι.

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ :  Κ Ω Σ Τ Α Σ  Κ Α Ν Τ Ο Υ Ρ Η Σ 



Το πρώτο αναγνωρισμένο 
θύμα εμπορίας ανθρώπων 
μιλάει στην «Karfitsa»

«Πώς με πουλούσαν 
τα κυκλώματα 
για να ζητιανεύω 
στα φανάρια»

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ :  Κ Ω Σ Τ Α Σ  Κ Α Ν Τ Ο Υ Ρ Η Σ
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ρεπορτάζ

Βρεθήκαμε σε 
ένα πάρκο. 
Φαίνεται 
καταβεβλη-
μένος. Είναι 
πάνω από 30 

χρόνων, αλλά τα σημάδια έχουν 
αποτυπωθεί. Στο βλέμμα του, 
διερευνητικό. Στη φωνή του, 
βαριά. Στο ύφος του, ανήσυχο. 
Έγινε άντρας πριν την ώρα του. 
Στα τέλη της δεκαετίας του ’80. 
Όταν λίγο πριν συμπληρώσει τα 
τέσσερα χρόνια του περπατούσε 
μόνος στα σκοτεινά δρομάκια της 
Ομόνοιας και άλλων περιοχών 
της Αττικής. Ήταν παιδί των φα-
ναριών. Από τα εκατοντάδες που 
πουλήθηκαν σε κυκλώματα για 
να ζητιανεύουν στην Αθήνα και 
στη Θεσσαλονίκη. 

Δείχνει επιτέλους κάπως ικα-
νοποιημένος. Είναι ο πρώτος που 
αναγνωρίστηκε ως θύμα εμπορί-
ας ανθρώπων, βάσει του αντίστοι-
χου νόμου του 2014. Χάρη στις 
προσπάθειες των υπευθύνων του 
κέντρου υποστήριξης νέων της 
οργάνωσης «Άρσις», η εισαγγε-
λία Θεσσαλονίκης και συγκεκρι-
μένα η εισαγγελέας Πρωτοδικών 
Κυριακή Κλιάμπα, με διάταξή της 
τον αναγνωρίζει ως θύμα ανθρώ-
πινης εκμετάλλευσης, χωρίς να 
έχει προηγηθεί ποινική διαδικασία 
για την υπόθεσή του, δηλαδή να 
διωχθούν οι εκμεταλλευτές του. Ο 
νόμος υπάρχει από το 2014, όμως 
ήταν η πρώτη φορά που εφαρμό-
στηκε. Τα περισσότερα θύματα φο-
βούνται. «Ανοίγει ο δρόμος και για 
άλλα θύματα», λένε οι υπεύθυνοι 
της «Άρσις» ικανοποιημένοι για 
το μεγάλο βήμα που έγινε. Πλέον 
ο νεαρός που αναγνωρίστηκε ως 
θύμα trafficking θα έχει πρόσβα-
ση σε υπηρεσίες στήριξής του, θα 
πάρει άδεια παραμονής στην Ελ-
λάδα και θα έχει τη δυνατότητα να 

ενταχθεί κανονικά στο κοινωνικό 
σύνολο. Χωρίς προβλήματα.  

Ο ίδιος είναι ενταγμένος ήδη 
εδώ και χρόνια. Άλλωστε ζει στην 
Ελλάδα από τα πρώτα χρόνια στη 
ζωή του. Μάλιστα δεν γνώριζε μέ-
χρι πριν λίγα χρόνια, ότι τον είχαν 
φέρει από την Αλβανία. Πίστευε 
ότι ήταν Έλληνας. Θυμάται μόνον 
τη μητέρα του να είναι μαζί του και 
μετά να χάνονται, αφού τη συλ-
λαμβάνουν, θυμάται ένα φορτηγό, 
τα περιπολικά και να περπατάει 
μόνος στην Ομόνοια. Κλαίγοντας. 
Μετά να βρίσκει μία οικογένεια 
ρομά και να πέφτει πάλι, μόνος 
του, στα δίχτυα εκμεταλλευτών.  

 
«Έτσι έφτασα στα φανάρια»  
«Μας έβαζαν όλους να ζητια-

νεύουμε. Τους βρήκα μόνος μου. 
Δεν ήμουν ούτε 4 χρόνων. Είδα 
μια οικογένεια στην Ομόνοια, τους 
ακολούθησα. Ανεβήκαμε σε ένα 
λεωφορείο. Κατέβηκα μία στάση 
αργότερα. Τους έχασα. Βρήκα κά-
ποιους άλλους στη Δυτική Αττική. 
Η γυναίκα με πήρε μέσα, μ’ έκανε 
μπάνιο. Από την επομένη ζητιά-
νευα μαζί τους», περιέγραψε στην 
Karfitsa. 

Κατάφερε και ξέφυγε, χωρίς 
να γνωρίζει όμως πως κάποιοι 
τον αναζητούν. «Αν δεν βγάζεις 
τόσα λεφτά τη μέρα τη μέρα τρως 
ξύλο», αποκαλύπτει. «Εκεί δεν 
ζητιάνευαν μόνον. Έβαζαν τα παι-
διά να κλέβουν, να πουλάν ναρ-
κωτικά. Την κοπάνησα γρήγορα», 
είπε. Τον βρήκε όμως άλλη οικο-
γένεια που έκανε ακριβώς το ίδιο. 
Τον έβαλε να ζητιανεύει. Μέχρι 
που κατάφερε και ξέφυγε φτάνο-
ντας σε φοιτητές που είχαν κατα-
λήψεις στα Πανεπιστήμια. «Εκεί-
νοι με πρόσεχαν. Μου έδιναν να 
φάω. Και όταν ήρθαν κάποιοι που 
είπαν πως είναι γονείς μου, τους 
είπα ότι είναι το κύκλωμα και τους 
έδιωξαν», ανέφερε.  

Τον πούλησαν γύρω στις τρεις 
φορές. Βασανίστηκε, όμως δεν 
θέλει να θυμάται. Πρώτα οι γονείς 
του και μετά οι άλλοι. Τον έψαξαν 
να τον ξαναβάλουν στα φανάρια. 
«Μου έβαλαν πιστόλι εδώ, στο 
κεφάλι. Είναι μαφία. Τι νομίζεις 
πως είναι η ζητιανιά; Ξέρουν πού 
είσαι ανά πάσα στιγμή. Σαν να σε 
έχουν βάλει τσιπάκι». Τον χτύπη-
σαν, αλλά θέλει να δείχνει ότι το 
ξεπέρασε. Τον βασάνισαν, όμως 
δεν μιλάει γι’ αυτό. Έχει σημάδια, 
αποφεύγει να αναφερθεί σε αυτό. 
Θυμάται όταν ήταν σε ένα διαμέρι-
σμα.  «Μ’ έβαζαν σε ένα φανάρι, 
ακριβώς δίπλα στο αστυνομικό 
τμήμα. Κανείς δεν είχε ευαισθη-
τοποιηθεί. Είχα αποφασίσει να 
φύγω. Έβαλα τον άντρα να μου 
φέρει να φάω. Ήξερα ότι το γυ-
ράδικο είναι αρκετά μακριά. Πήγα 
στο σπίτι πήρα ένα παντελόνι και 
εξαφανίστηκα», περιέγραψε.  

Μέχρι και πριν λίγες ημέρες 
ήταν κυνηγημένος. Τα κυκλώ-
ματα τον αναζητούσαν ακόμη 
και όταν τον βρήκε η αστυνομία. 
«Τους είδα, ήρθαν έξω από ένα 
ίδρυμα. Μ’ έψαχναν. Αναγκάστη-
κα να φύγω. Δεν ήξερα ότι ήμουν 
σε άλλη πόλη. Έψαχνα στάσεις 
που δεν ήξερα, μ’ έβλεπαν περί-
εργα». Βρήκε την οικογένειά του 
με τη βοήθεια της «Άρσις», πριν 
χρόνια. Όμως κατάλαβε ότι δεν 
χωρούσε. Του είπαν πως η μητέρα 
του είχε πεθάνει, ενώ ο πατέρας 
του δεν δέχθηκε πως είναι παιδί 
του. Επέστρεψε στην αβεβαιότητα, 
που έκλεισε τώρα, με την εισαγγε-
λική απόφαση. 

Πίσω στο πάρκο είναι σκεπτι-
κός, ενώ μιλάει για πολλά απ’ όσα 
πέρασε. Η ζωή του είναι βιβλίο. 
Θρίλερ. Βγάζει τα χέρια από την 
τσέπη του μπουφάν του. Αισθάνε-
ται λίγο καλύτερα. «Ίσως τώρα με 
την απόφαση να είμαι καλύτερα. 
Για να δούμε».
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Σιμόπουλος: «Πέρασε από μπρο-
στά όλη η ζωή μου»

Ελάχιστοι βουλευτές 
στην κυβέρνηση

Αίσθηση προκάλεσαν τα όσα αφηγήθηκε ο 
βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης της ΝΔ Στράτος Σιμό-
πουλος στη μεγάλη συνέντευξη που έδωσε στην 
Karfitsa μετά την περιπέτειά του με τον κορονο-
ϊό. «Όλες τις ημέρες αυτές της απομόνωσης στο 
δωμάτιο του νοσοκομείου πέρασε από μπροστά 
μου όλη μου η ζωή. Έφερα στο μυαλό τους γονείς 
μου, την οικογένειά μου, τα παιδικά μου χρόνια, 
τους φίλους μου, όλη τη διαδρομή μου από το μα-
κρινό παρελθόν μέχρι σήμερα», είπε μεταξύ άλ-
λων ενώ εντύπωση προκάλεσε η απάντηση που 
έδωσε στην ερώτηση περί της περιορισμένης έως 
μηδαμινής εκπροσώπησης της Θεσσαλονίκης στη 
νέα κυβέρνηση που προέκυψε μετά τον ανασχη-
ματισμό. «Εδώ και 25 χρόνια η Θεσσαλονίκη δεν 
έχει βγάλει κάποιον μεγάλο “παίκτη” βουλευτή ο 
οποίος με την πολιτική του παρουσία να επιβάλλει 
τη συμμετοχή του στην κυβέρνηση, του εαυτού 
μου συμπεριλαμβανομένου», ήταν η αναφορά 
του βουλευτή Θεσσαλονίκης που σχολιάστηκε 
ποικιλοτρόπως. 

Στατιστικά πάντως, ο Στράτος Σιμόπουλος έχει 
δίκιο. Εξαιρουμένου του πρώην πρωθυπουργού 
Κώστα Καραμανλή, ελάχιστοι εκλεγμένοι βου-
λευτές Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης επιλέχθηκαν σε 
κυβερνητικές θέσεις και κανείς σε θέση Υπουρ-
γού. Για την ιστορία αναφέρουμε ότι από το 2004 
μέχρι τούδε, υπηρέτησαν σε θέσεις υφυπουργών, 
οι κ.κ. Αδάμ Ρεγκούζας, Γιώργος Σαλαγκούδης, 
Γιώργος Ορφανός, Κώστας Γκιουλέκας, Σταύρος 
Καλαφάτης, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, Θεοδωρος 
Καράογλου και πέραν τούτων ουδείς άλλος. Α, 
ήταν και ο εκ Θεσσαλονίκης καταγόμενος, πλην 
όμως εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο Επικρατείας 
στην κυβέρνηση Αντώνη Σαμαρά ο στενός συνερ-
γάτης του Δημήτρης Σταμάτης.

karfitsomata
Επιμένουν οι επτά δήμαρχοι 
για τη μεταφορά της ΔΕΘ δυτικά

Προσοχή ζητά ο Γ. Ταχματζίδης 

Όλη η Α’ Θεσσαλονίκης 
υπουργοποιήθηκε

Δεν πάει πουθενά ο Μίμης

Στο Λαγκαδά ο Σ. Αναστασιάδης

Στη Μητρόπολη Νεαπόλεως – Σταυρουπόλεως συ-
ναντήθηκαν 7 δήμαρχοι της Δυτικής Θεσσαλονίκης και 
παρουσία του Μητροπολίτη Βαρνάβα τάχθηκαν υπερ της 
μεταφοράς της ΔΕΘ στη Δυτική Θεσσαλονίκη και ταυ-
τόχρονα υπέρ της δημιουργίας μητροπολιτικού πάρκου 
στο χώρο των 175 στρεμμάτων που βρίσκεται σήμερα η 
Διεθνής ‘Εκθεση. Στη συνάντηση πήραν μέρος οι δήμαρ-
χοι Αμπελοκήπων Μενεμένης Λ.Κυρίζογλου, Νεάπολης 
– Συκεών Σ.Δανιηλίδης, Κορδελιού – Ευόσμου Κλ.Μαν-
δαλιανός, Δέλτα Γ.Ιωαννίδης, Παύλου Μελά Δ.Δεμουρ-
τζίδης, Χαλκηδόνος Στ.Αναγνωστόπουλος και Ωραιοκά-
στρου Π.Τσακίρης. Αποφασίστηκε δε να συναντηθούν 
με το νέο υφυπουργό Εσωτερικών, αρμόδιο για θέματα 
Μακεδονίας – Θράκης, Σταύρο Καλαφάτη, εκπροσώ-
πους των κομμάτων και βουλευτές της Θεσσαλονίκης 
αναφορικά με το αίτημα τους να μετεγκατασταθεί η ΔΕΘ 
στα δυτικά, μία πρόταση που είχε πέσει στο τραπέζι από 
τις αρχές της δεκαετίας του 2020 και είχε εξαγγελθεί το 
2008 από τον τότε πρωθυπουργό Κ.Καραμανλή. 

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Δέλτα Γιάννη Ιωαννίδη 
«το θέμα είναι ότι η διαδικασία μετεγκατάσης της ΔΕΘ θα 
ξανανοίξει σε πέντε...δέκα χρόνια διότι ο χώρος, ο οποί-
ος μέσα στο κέντρο θα αναπλστεί για να φιλοξενήσει τις 
εγκαταστάσεις αυτές θα είναι άκαιρος και ανεπίτρεπτος 
στην επόμενη δεκαετία». 

“Το θέμα για μένα, για τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, 
έχει τελειώσει εδώ και τουλάχιστον μία δεκαετία”, ήταν 
η απάντηση του Κωνσταντίνου Ζέρβα.

Δραματική έκκληση προς τους κατοίκους του δήμου 
Λαγκαδά απηύθυνε ο δήμαρχος, Ιωάννης Ταχματζίδης, 
ζητώντας τους να τηρούν απαρέγκλιτα τα μέτρα προστα-
σίας για τον κορονοϊό. Ο κ.Ταχματζίδης δηλώνει πως η 
επιδημιολογική εικόνα της περιοχής δεν είναι καλή και 
τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα σοκάρουν. Σύμ-
φωνα με τον δήμαρχο, σε ένα δίμηνο, Νοέμβριο και Δε-
κέμβριο, έχασαν τη ζωή τους 79 κάτοικοι του Λαγκαδά. 
“Αριθμοί δυσανάλογα μεγάλοι σε σχέση με τον πληθυ-
σμό του Δήμου μας”, πρόσθεσε και υπογράμμισε πως η 
δημοτική αρχή δεν θα επιτρέψει φαινόμενα συγχρωτι-
σμού και εφησυχασμού.

Η σύγκριση με τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και ιδι-
αίτερα με του Κώστα Σημίτη το 2000 είναι χαώδης. Για 
τη ιστορία να αναφέρουμε ότι όλοι σχεδόν οι εκλεγμένοι 
βουλευτές της Α’ Θεσσαλονίκης είχαν υπουργοποιηθεί 
{Ακης Τσοχατζόπουλος, Ευάγγελος Βενιζέλος, Χάρης 
Καστανίδης, Γιάννης Μαγκριώτης, Νίκος Γκεσούλης μέχρι 
και ο εξωκοινοβουλευτικός τότε Σπύρος Βούγιας!

Εν αναμονή των αλ-
λαγών που ετοιμάζει ο 
Κωνσταντίνος Ζέρβας στη 
σύνθεση της διοίκησης οι 
φήμες περί απομάκρυν-
σης στενών συνεργατών 
του πληθαίνουν. Το σίγου-
ρο είναι ότι οι όποιες αλ-
λαγές γίνουν θα αφορούν 
κυρίως την προσθήκη 
στελεχών της παράταξης Ζέρβα που είχαν μείνει για δι-
άφορους λόγους εκτός θέσεων της ευρύτερης διοίκησης. 

Πηγές του δήμου Θεσσαλονίκης διαψεύδουν δη-
μοσιεύματα που εμφανίστηκαν τα τελευταία 24ωρα και 
έγραφαν για αντικατάσταση του γενικού γραμματέα και 
πρώην δημάρχου Δέλτα, Ευθύμη Φωτόπουλου από τον 
δήμαρχο, Κωνσταντίνο Ζέρβα. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν 
πως δεν υπάρχει τέτοιο θέμα και σκέψη από πλευράς δη-
μάρχου για αλλαγή προσώπου στο προσωπικό του επι-
τελείο.

Τον βουλευτή της ΝΔ στη Β’ περιφέρεια Θεσσαλονί-
κης, Σάββα Αναστασιάδη, καλωσόρισε στο γραφείο του 
ο δήμαρχος Λαγκαδά, Ιωάννης Ταχματζίδης. Κατά τη 
διάρκεια της συνάντησης, αντάλλαξαν απόψεις, μεταξύ 
άλλων, για τη βελτίωση του οδικού δικτύου του Δήμου 
και φυσικά για τη συγκοινωνιακή διευκόλυνση των δη-
μοτών. Ακόμη έπεσε στο τραπέζι το θέμα του ανισόπεδου 
κόμβου Λαγκαδά, ο οποίος θα συνδέσει την περιοχή των 
Λουτρών με τον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού. Οι 
δύο άνδρες συμφώνησαν να προωθήσουν τα παραπάνω 
θέματα στα αρμόδια υπουργεία. 
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ΛΗΣΤΡΙΚΗ ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ εν μέσω 
πανδημίας επιχειρούν καθημερινά ορισμένα κανάλια 
με βροχή τηλεοπτικών διαφημίσεων τζόγου, καζίνο 
και τυχερών παιγνίων, σε ώρες υψηλής θεαματικότη-
τας πλήττοντας κυρίως τις πιο ευάλωτες ομάδες του 
πληθυσμού, ηλικιωμένους, ανήλικους, νοικοκυριά 
και κάθε απελπισμένο οικονομικά συμπολίτη μας. Δεν 
υπάρχει καμία σχεδόν τηλεοπτική εκπομπή σήμερα 
που να μην έχει ως μέθοδο κέρδους της παραγωγής, 
τις κληρωτίδες που υπόσχονται δώρα μεγάλης αξίας 
μέχρι και 10.000 ευρώ σε μετρητά, προτρέποντας και 
παροτρύνοντας τους τηλεθεατές κάθε ηλικίας να κα-
λούν επανειλημμένως τις γραμμές υψηλής χρέωσης 
για να κερδίσουν. Το θέμα είναι πολύ σοβαρό και έχει 
καταγγελθεί από πολίτες και ενώσεις προστασίας του 
καταναλωτή, αλλά τόσο το ΕΕΕΠ, όσο και το Εθνικό 
Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης για να μη θιγούν τα 
συμφέροντα των καναλαρχών, «κωφεύουν» ή υπεκ-
φεύγουν στις αυυξανόμενες καταγγελίες προσπάθει-
ας εξαπάτησης των τηλεθεατών.

Οι ανήλικοι και οι μεγαλύτερης ηλικίας άνθρω-
ποι, ειδικά τώρα, λόγω των περιοριστικών μέτρων 
της πανδημίας και του παρατεταμένου εγκλεισμού 
τους στο σπίτι, , διατρέχουν τον κίνδυνο εθισμού στον 
τζόγο και στα «τυχερά παιχνίδια» όπως ακριβώς δι-
απιστώνει με πάγια νομολογία του και το Δικαστήριο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Τα τυχερά παιχνίδια υπό-
σχονται εύκολα και γρήγορα κέρδη, αλλά πολλοί 
οδηγούνται στην απομόνωση και την οικονομική 
καταστροφή. Στην ψυχολογία του Έλληνα υπάρχει 
η πεποίθηση, ότι όπου υπάρχει τζόγος, υπάρχει και η 
υποψία για κλοπή, απάτη και μαγείρεμα αποτελεσμά-
των. Παρ’ όλα αυτά, χιλιάδες είναι αυτοί που καθημε-
ρινά κατακλείζουν τις τηλεφωνικές γραμμές υψηλής 
χρέωσης, με την ελπίδα ότι θα κερδίσουν…

Άνθρωποι μεροκαματιάριδες, φτωχικά νοικοκυ-
ριά, ανήλικα παιδιά, μέχρι και υπερήλικες που ζουν 
απομονωμένοι σε κάποιο ορεινό χωριό, παρασύρο-
νται από τη «βροχή» των μηνυμάτων και των υπο-
δείξεων των τηλεπαρουσιαστών, κατασπαταλώντας 
μέχρι και το υστέρημά τους. Αν και η ΕΕΕΠ ζήτησε 
την απαγόρευση αυτών των παιχνιδιών, το Εθνικό 
Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης «κλείνει τα μάτια» 
μπροστά σε αυτήν την εξόφθαλμη εκμετάλλευση του 
κοινού, γιατί κάθε νέα αδειοδότηση όλων αυτών των 
«τυχερών παιχνιδιών» έχει αποφέρει 3 εκατομμύρια 
ευρώ αν είναι διαδικτυακό στοίχημα και 2 εκατομ. αν 
είναι on line τυχερό παίγνιο (φρουτάκια, κουλοχέρη-

δες, πόκερ, μπλακ τζάκ κλπ.). Είναι πολλά τα λεφτά 
για τα προσδοκώμενα κρατικά έσοδα, για τα κανάλια, 
για την κινητή τηλεφωνία ως πάροχοι και για όλο γε-
νικά το σύστημα. Το Υπουργείο  Οικονομικών όπως 
ανακοινώθηκε πρόσφατα, υπολογίζει από την αδειο-
δότηση μόνον 15 νέων αιτήσεων, θα εισπράξει πάνω 
από 75 εκατομμύρια ευρώ.  

Οι ενώσεις προστασίας του καταναλωτή ζητούν 
την απαγόρευση κάθε διαφήμισης πριν την 12η με-
ταμεσημβρινή ώρα και αυτό είναι πολύ λογικό. Δεν 
μπορεί να βλέπουν μικροί μαθητές κάθε μέρα δια-
φημίσεις καζίνο που τάζουν κέρδη πολλών εκατομ-
μυρίων, γιατί είναι πολύ εύκολο να εξαπατηθούν και 
να οδηγήσουν την οικογένειά τους στην καταστροφή. 
Θεωρητικά η διαφήμιση του στοιχήματος απαγορεύε-
ται, αλλά πολλοί ποδοσφαιριστές ομάδων έχουν στην 
μπλούζα τους το λογότυπο εταιρειών στοιχημάτων 
και συμμετέχουν σε αγώνες που προβάλλονται από 
την τηλεόραση. Κάθε διαφήμιση τυχερών παιχνιδιών 
οφείλει να αναγράφει ευκρινώς ότι «ο τζόγος είναι 
εθιστικός» και ότι δεν απευθύνεται σε ανήλικους. Οι 
κληρώσεις δώρων μεγάλης αξίας και χιλιάδων ευρώ 
μετρητά πρέπει να απαγορευτούν από τις τηλεοπτικές 
εκπομπές, γιατί προωθούν τον τζόγο και το εύκολο 
κέρδος ως μέσο κοινωνικής καταξίωσης, πλουτισμού 
ή διαφυγής από τα οικονομικά προβλήματα. Είχαμε 
τα προηγούμενα χρόνια τη «σαπίλα» των 090 με τις 
«κοκότες» να τάζουν στιγμές ηδονής και ευχαρίστη-
σης μέσω …τηλεφώνου (!) και τώρα έχουμε «άλλο 
φρούτο» ως «απρόσκλητο επισκέπτη» στο σπίτι μας, 
τα καζίνο, τους κουλοχέρηδες και τις «φλούδες ελπί-
δες» κερδών μέσω των τηλεοπτικών εκπομπών. 

Σε μια χειμαζόμενη οικονομία λόγω της συνεχι-
ζόμενης υπερφορολόγησης των πολιτών και με την 
αγορά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στα πρόθυρα 
νέας μεγάλης καταστροφής, αν μη τι άλλο, όλο αυτό 
το…παιχνίδι του τζόγου και των υπερκερδών των κα-
ναλιών με τις εκατοντάδες κληρώσεις, είναι το λιγό-
τερο προσβολή κατά της αξιοπρέπειας και της ψυχι-
κής υγείας των πολιτών και είναι ότι χειρότερο μπορεί 
να προσφέρει κανείς για την ανάταξη της κοινωνίας 
μας. Ας προστατέψουμε τις μικρότερες ηλικίες, ειδι-
κά τώρα από τον εθισμό τους στον τζόγο και στους 
κουλοχέρηδες, για να μην ξημερώσει αύριο για τα 
παιδιά μας, μια επικίνδυνη, σαθρή και νοσηρή πραγ-
ματικότητα. Ας ευαισθητοποιηθεί επιτέλους, ένας 
τουλάχιστον εισαγγελέας και ας πράξει τα δέοντα και 
τα αυτονόητα…     

Επιχειρηματικό  βοριαδάκι...

Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Ο  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  Τ Ο Υ  Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ  Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Υ  Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ 
Ν Τ Ι Ν Ο Σ  Κ Ω Σ Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

Κρούσμα Covid 19 με το «καλημέρα»

Για την απεξάρτησή του μιλά 
ο Γ. Μπουτάρης στην «Όασις»

Ποδαρικό στα καθήκοντα του με ...κρούσμα κορονοϊού σε δη-
μοτικό σχολείο έκανε ο νέος αντιδήμαρχος Ευκαρπίας, Παντελής 
Νιγδέλης. Λίγες ώρες μετά που ανέλαβε αρμοδιότητες, ως νέος 
άμισθος αντιδήμαρχος Ευκαρπίας, “έσκασε” η είδηση για θετική δα-
σκάλα στο 3ο Νηπιαγωγείο Ευκαρπίας. ‘Εσπευσε για την απολύμαν-
ση στο χώρο, για να καθησυχάσει γονείς και δασκάλους και για τις 
πρώτες δηλώσεις στα τηλεοπτικά κανάλια.

Σημειώνεται ότι ήταν 18 Δεκεμβρίου 2020 όταν ο κ.Νιγδέλης 
ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την παράταξη της μείζο-
νος αντιπολίτευσης “Ανατροπή” με επικεφαλής τον Γ.Λίλτση και πε-
ρίπου 20 ημέρες αργότερα αποφάσισε να συμμετέχει ως μέλος στη 
διοίκηση.  Η ανάθεση αντιδημαρχίας στον Παντελή Νιγδέλη άναψε 
«φωτιές» στον Δήμο Παύλου Μελά. Ο επικεφαλής της αντιπολίτευ-
σης, Γιώργος Λίλτσης, εξαπολύει επίθεση σε βάρος του δημάρχου 
Δημήτρη Δεμουρτζίδη λέγοντας πως «με φτηνό, ανήθικο και ευτελή 
τρόπο φέρνει στον τόπο νέα ήθη περί πολιτικής», αποδυναμώνο-
ντας τις παρατάξεις του δημοτικού συμβουλίου μοιράζοντας θέσεις 
στο δήμο. Οσον αφορά τον κ.Νιγδέλη τον κατηγορεί πως «οι καλές 
υπηρεσίες που μέχρι σήμερα στον δήμαρχο επιβραβεύτηκαν».

Για τα 30 χρόνια που συμπληρώθηκαν και είναι καθαρός από τις 
εξαρτήσεις αλλά και για τις δυσκολίες που βίωσε στην προσπάθεια 
του να αποβάλει το αλκοόλ από τη ζωή του, θα αναφερθεί ο πρώ-
ην δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπουτάρης, μέσω του νέου 
επετειακού βίντεο της ‘Οασις. Ο κ.Μπουτάρης μαζί με τον Δαμιανό 
Δουϊτση αποφάσισαν πριν από 19 χρόνια να ιδρύσουν την ‘Οασις – 
Κέντρο Απεξάρτησης στη Θεσσαλονίκη για να στηρίξουν ανθρώπους 
που περνούν το ίδιο πρόβλημα και θέλουν βοήθεια για να απαλλα-
γούν. “Το πρόβλημα του εθισμού είναι μια προσπάθεια αποφυγής 
της πραγματικότητας”, λέει μεταξύ άλλων στο βίντεο ο κ.Μπουτά-
ρης.
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Φώφη αποφασίζει, 
ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ ευνοούνται 

Από τους πρώτους εμβολιαζόμε-
νους ο Χ. Παπαστεργίου 

Προβληματισμένοι μαθαίνουμε πως εί-
ναι αρκετοί βουλευτές του ΚΙΝΑΛ, μετά την 
πρόσφατη απόφαση και πολιτική επιλογή 
της Φώφης Γεννηματά να απομακρύνει 
από τα καθήκοντα του Κοινοβουλευτικού 
Εκπροσώπου, τον Ανδρέα Λοβέρδο. Οι πρά-
σινοι βουλευτές βλεπουν τον σχηματισμό 
ενός διπόλου εντός του κόμματος, που δεν 
αφήνει καμία αμφιβολία πως δεν ευνοεί την 
προοδευτική πορεία που επιθυμεί να χαρά-
ξει, και με μόνους ευνοημένους τους δύο 
ισχυρούς του αντιπάλους. ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ, 
δηλαδή όπως είπε πρόσφατα ο Ανδρέας 
Λοβέδρος τον ΣΥΡΙΖΑ υπαρξιακό αντίπαλο 
του ΚΙΝΑΛ και την ΝΔ ιδεολογικο αντίπαλο 
του κόμματος. Υπάρχουν φωνές που μιλούν 
για επιστροφή στο ΠΑΣΟΚ.

Εμβολιάστηκε από τους πρώτους ο επι-
κεφαλής της περιφερειακής παράταξης 
“Πράξεις για τη Μακεδονία”, Χρήστος Πα-
παστεργίου. ‘Αλλωστε, είναι εργαζόμενος 
ως ακτινολόγος και επιμελητής στο νοσο-
κομείο Παπαγεωργίου. Ο κ. Παπαστεργίου, 
έχει δηλώσει αρκετές φορές πως το εμβό-
λιο είναι το μοναδικό όπλο απέναντι στη 
μάχη για τον κορονοϊό.

karfitsomata
Τρικάκια στο γραφείο του Σ. Δημητριάδη Σε ετοιμότητα οι Δήμοι Θεσσαλονίκης 

για ενδεχόμενη κακοκαιρία

Τ. Τζήκας: «Η ανάπλαση της ΔΕΘ 
η μόνη βιώσιμη λύση»Στον Πέτσα με ατζέντα 

Θεσσαλονίκης ο Ζέρβας

Επίθεση με τρικάκια και μπογιές, από άγνωστους 
δράστες, σημειώθηκε στο γραφείο του αντιδημάρχου Πε-
ριβάλλοντος του δήμου Θεσσαλονίκης, Σωκράτη Δημη-
τριάδη, στην οδό Εθνικής Αμύνης. Τα τρικάκια είχαν την 
υπογραφή συλλογικότητας του λεγόμενου αντιεξουσια-
στικού χώρου. 

Την επίθεση στο γραφείο του αντιδημάρχου καταδί-
κασε, με γραπτή ανακοίνωση, ο δήμος Θεσσαλονίκης. 
“Τέτοιες ενέργειες δεν εκφοβίζουν κανέναν, παρά μόνον 
εκθέτους εκείνους που τις οργανώνουν στα μάτια της δη-
μοκρατικής κοινής γνώμης”, αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Την πρώτη συνάντηση με το νέο αναπληρωτή υπουρ-
γό Εσωτερικών, για θέματα Αυτοδιοίκησης, Στέλιο Πέτσα, 
είχε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας. Ο 
δήμαρχος μετέβη στην Αθήνα για σειρά επαφών με κύριο 
στόχο την προώθηση ζητημάτων της πόλης αλλά και την 
αξιοποίηση του αναπτυξιακού προγράμματος “Αντώνης 
Τρίτσης”. Ο κ.Ζέρβας μάλιστα προσκάλεσε τον κ.Πέτσα 
να επισκεφτεί το αμέσως επόμενο διάστημα τη Θεσσαλο-
νίκη. 

Ετοιμοι δηλώνουν οι δήμοι του π.σ. της Θεσσαλονί-
κης για να αντιμετωπίσουν έκτακτα καιρικά φαινόμενα. 
Μάλιστα ο Δήμαρχος Δέλτα Γιάννης Ιωαννίδης, ζήτησε να 
γίνουν άμεσα όλες οι  ενέργειες ώστε να είναι σε θέση οι 
αρμόδιες υπηρεσίες, να αντιμετωπίσουν άμεσα και απο-
τελεσματικά τυχόν ακραία καιρικά φαινόμενα. Παράλλη-
λα ζήτησε να τεθεί όλο το προσωπικό των τεχνικών υπη-
ρεσιών των υπηρεσιών καθαριότητας και οι οδηγοί των 
μηχανημάτων σε επιφυλακή από το πρωί της Πέμπτης 14 
Ιανουαρίου.

Θέση στις αντιδράσεις των επτά δημάρχων για τη 
μεταφορά της ΔΕΘ δυτικά, πήρε ο Τάσος Τζήκας δηλώ-
νοντας ότι «η Ανάπλαση της ΔΕΘ είναι η μόνη βιώσιμη 
λύση τόσο για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης όσο και 
για την πόλη την ίδια». Μάλιστα σχετικά με τις εξελίξεις 
στο σχέδιο ανάπλασης, ο κ. Τζήκας τονίζει ότι «η Θεσ-
σαλονίκη μετά την Ανάπλαση θα είναι μια άλλη πόλη, 
πιο πράσινη, περισσότερο δημιουργική και πιο έτοιμη να 
αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του 21ου αιώνα και να δώ-
σει προοπτική στους νέους της».
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Διαδικτυακό ξεκατίνιασμα 
για τη Ν. Παραλία 

122 νέα μηχανήματα από την ΠΚΜ στο 
«Παπαγεωργίου»

Επιστολή Μπαραλικάκου στη Μενδώνη

Στο facebook είπαν να ...λύσουν τις όποιες διαφο-
ρές για τις εργασίες των λιμνών στον Κήπο του Νερού 
της Νέας Παραλίας ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος του 
δήμου Θεσσαλονίκης, Σωκράτης Δημητριάδης και ο πρό-
εδρος από τους “Φίλους της Νέας Παραλίας” και αρχιτέ-
κτονας του έργου ανάπλασης του παραλιακού μετώπου, 
Πρόδρομος Νικηφορίδης. Οι αντιπαραθέσεις είναι συνε-
χείς αναφορικά με το ποιος και τι ευθύνεται για την κατά-
σταση στην οποία βρίσκονται σήμερα οι λίμνες, αλλά και 
τον τρόπο που εκτελούνται τα έργα αποκατάστασης, με 
τον έναν να σχολιάζει κάτω από την ανάρτηση του άλλου 
και τούμπαλιν.

Σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό 122 μηχανημάτων 
και καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία, που θα αναβαθμίσουν 
τις παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες και το επίπεδο εξυ-
πηρέτησης ασθενών και επισκεπτών στο νοσοκομείο 
«Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης εξασφαλίζει η Πε-
ριφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, έπειτα από την υπογρα-
φή των σχετικών αποφάσεων από τον Περιφερειάρχη 
Απόστολο Τζιτζικώστα. Τα μηχανήματα θα διατεθούν στις 
κλινικές νοσηλείας περιστατικών covid-19.

Να συμπεριληφθούν 
οι Αρχαιολογικοί χώροι, 
όπως και τα Μουσεία της 
Πιερίας στο πρόγραμμα 
παροχής δωρεάν WiFi, 
ζητά με επιστολή του 
προς την Υπουργό Πολι-
τισμού κ. Λίνα Μενδώνη, 
ο τοπικός βουλευτής της 
ΝΔ Φώντας Μπαραλιάκος. Όπως επισημαίνει ο βουλευ-
τής, είναι χρήσιμο τα μουσεία και οι Αρχαιολογικοί χώροι 
Δίου,Πύδνας και Μακρυγιάλου να διαθέτουν την δυνα-
τότητα να αναδείξουν το πολυδύναμο και  πλούσιο πο-
λιτιστικό τους φορτίο με τη βοήθεια της σύγχρονης τε-
χνολογίας.

Η αρχή της ισότητας που καθιερώνεται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 του Συντάγματος κατοχυρώνει ότι όλοι 
οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου, έχοντας ίσα 
δικαιώματα και υποχρεώσεις (αρθρο4 παράγραφος 2 
Συντάγματος), ενώ το Κράτος διαδραματίζει σπουδαίο 
ρόλο στον εντοπισμό ανισοτήτων και στην ολική εξά-
λειψη τους. 

Η αρχή της ισότητας αποτελεί νομικό κανόνα που 
επιτάσσει να υπάρχει όμοια μεταχείριση ατόμων που 
βρίσκονται σε όμοιες καταστάσεις, αποκλείοντας έτσι 
ανισότητες που σχετίζονται είτε με την επιβολή χαριστι-
κού μέτρου προς κάποια άτομα είτε με την αυθαίρετη 
επιβολή επιβάρυνσης σε άτομα που τελούν υπό ίδιες 
συνθήκες (απόφαση ΣτΕ 3396/2014).

Τα είδη της αρχής της ισότητας μπορεί να αφορούν 
την ισότητα πρόσβασης στις δημόσιες υπηρεσίες (άρθρο 
4 παρ 4 Σ), τη φορολογική ισότητα(άρθρο 4 παρ 5 Σ), 
την κοινωνική ισότητα (άρθρο 4 παρ 7 Σ) κ.ο.κ.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το άρθρο 14 της Ευρωπα-
ϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που ορίζει 
ότι το Κράτος πρέπει να μεριμνά ώστε τα άτομα να απο-
λαμβάνουν όλα τα δικαιώματα και τις ελευθερίες που 
απορρέουν από τη Σύμβαση ανεξαρτήτως φύλου, φυ-
λής, θρησκείας, γλώσσας, χρώματος, πολιτικών, κοινω-
νικών ή εθνικών πεποιθήσεων, πράγμα το οποίο απο-
τελεί επιταγή προς εφαρμογή και όχι επιλεκτική αρχή.

Φορείς του δικαιώματος της ισότητας είναι όλοι οι 
Έλληνες πολίτες καθώς και τα ημεδαπά ιδιωτικά νομικά 
πρόσωπα, ενώ αποδέκτης αυτών των επιταγών είναι η 
κρατική εξουσία, αφού πρόκειται για ισότητα των Ελλή-
νων ενώπιον του νόμου και όχι ενώπιον άλλων Ελλή-
νων.

Βάσει της αποφάσεως 1222/1992 του Αρείου Πάγου 
καθιερώνεται ( εκτός της ισότητας των Ελλήνων απένα-
ντι στο νόμο) και η ισότητα του νόμου έναντι όλων των 
Ελλήνων, δεσμεύοντας το νομοθέτη να μην αντιμετωπί-
ζει με ανόμοιο τρόπο όμοιες περιπτώσεις εκτός αν πρό-
κειται για λόγους δημοσίου συμφέροντος, θεωρώντας 
ανίσχυρη ως αντισυνταγματική τη διάταξη ή το νόμο 
που προβλέπει ειδική ρύθμιση για μια κατηγορία προ-
σώπων από την οποία ρύθμιση εξαιρεί άλλη κατηγορία 
προσώπων αδικαιολόγητα προκαλώντας έτσι δυσμενή 
διάκριση.

Οι διακρίσεις αυτές μπορεί να είναι άμεσες, δηλαδή 
άτομα που βρίσκονται σε όμοιες καταστάσεις και χωρίς 
να υπάρχει ειδική αιτιολογία προς επίτευξη κάποιου 
συγκεκριμένου στόχου, δεν τυγχάνουν όμοιας μεταχεί-
ρισης λόγω κάποιου ειδικού χαρακτηριστικού που δια-
θέτουν.

Το συγκεκριμένο ζήτημα είναι αναμφίβολα επίκαιρο 
σήμερα, με τα περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν για 

τον περιορισμό της διασποράς της Covid2019.
 
Ενδεικτικά, τα μέτρα που επιβλήθηκαν σε αεροδρό-

μια και αεροπορικές εταιρίες είναι τα εξής:
α)υποχρεωτική χρήση μάσκας κατά την είσοδο και 

παραμονή στο αεροδρόμιο καθώς και κατά τη διάρκεια 
της πτήσης (Κοινή Υπουργική Απόφαση 17.05.2020, 
ΦΕΚ1869/Δ1α/ΓΠ.οικ.30612)

β)χρήση πολυκαρβουνικών φύλλων όπου υπάρχει 
συνεργασία εργαζομένων-επιβατών (Λ.χ. Εκδοτήρια ει-
σιτηρίων)

γ)επίβλεψη από το πλήρωμα των αεροπορικών της 
τήρησης των απαραίτητων υγειονομικών μέτρων από 
τους επιβάτες

δ)χρήση ειδικών στολών και προστατευτική μέσων 
από τα πληρώματα

ε)νέα διάταξη των καθισμάτων ώστε να υπάρχει με-
ταξύ των καθισμένων η απαραίτητη απόσταση

στ) δημιουργία και χρήση ειδικού QrCode για δειγ-
ματοληπτικό έλεγχο από άτομα που αφικνούνται από 
πτήσεις του εξωτερικού

ζ)αναστολή λειτουργίας όλων των lounge, του ξε-
νοδοχείου του Αεροδρομίου Sofitel, καταστημάτων 
εστίασης και ειδικών χώρων καπνιστών.

Ένα θέμα που έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις όσον 
αφορά στα ταξίδια εν μέσω Covid2019 και έχει διχάσει 
ανεξήγητα τον πληθυσμό τον τελευταίο καιρό είναι το 
ταξίδι αναψυχής πολλών Ελλήνων στα Εμιράτα, ενώ 
προβληματίζει αρκετά τους ταξιδιώτες το ζήτημα της 
υποχρέωσης προς rapid COVID test όλων ανεξαιρέτως 
των επιβατών που έφτασαν μετά την εορταστική περί-
οδο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος με συγκε-
κριμένες πτήσεις, τα οποία πραγματοποιήθηκαν παρά 
τα αρνητικά τεστ προ 72 ωρών που έφεραν μαζί τους 
οι επιβάτες (αφού αν δεν προσκομίζονταν αρνητικά 
τεστ θα απαγορευόταν η είσοδος στο αεροπλάνο) και 
όχι δειγματοληπτικά βάσει του σταλθέντος από το plf 
Qr Code (με βάσει το οποίο πραγματοποιούνται τεστ σε 
άτομα που εισέρχονται στην Ελλάδα από πτήσεις του 
εξωτερικού τυχαία και δειγματοληπτικά). Μήπως αυτό 
έγινε μόνο σε άτομα των συγκεκριμένων πτήσεων και 
δε πραγματοποιείται αντίστοιχος έλεγχος σε άτομα που 
καταφθάνουν από άλλους προορισμούς είτε σε άτομα 
που μεταβαίνουν καθημερινά στοιβαγμένα σε αλλά 
μέσα μαζικής μεταφοράς; Και αυτή η διαφοροποίηση 
οφείλεται σε επιδημιολογικά- επιστημονικά δεδομένα ή 
άλλους παράγοντες;

Επίσης τίθεται το ζήτημα, σε περίπτωση που Έλ-
ληνας επιβάτης μπορεί να αποτελεί κρούσμα είναι συ-
νταγματικώς ορθό να μη μπορεί να επιστρέψει (με ει-
δικό μεν τρόπο) στη χώρα του, τη στιγμή που η Ελλάδα 
αναλογικά του πληθυσμού της είχε πολύ περισσότερα 
κρούσματα από χώρες του εξωτερικού από τις οποίες 
απαγορεύει την είσοδο ή πραγματοποιεί περισσότερα 
τεστ; Μήπως θα πρέπει να δέχεται τους Έλληνες πολίτες 
η χώρα μας χωρίς να εξαιρεί άτομα όπως συμβαίνει με 
κάθε άλλη Ευρωπαϊκή και μη χώρα και να επιβάλει κα-
ραντίνα σε αυτά τα άτομα;

Εν κατακλείδι όλα αυτά τα μέτρα μήπως υπερ-υπε-
ρασπίζονται το δικαίωμα μας στη ζωή; Η απάντηση δική 
σας...

� *Η�Τζίνα�Αλεξάκη�είναι�δικηγόρος�Αθηνών

Ταξίδια εν μέσω πανδημίας και 
αρχή της ισότητας

Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Η  Τ Ζ Ι Ν Α  Α Λ Ε Ξ Α Κ Η *
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Η αίθουσα τέχνης & σεμιναρίων «ΧΡΩΣΤΗ-
ΡΑΣ» είναι ένας πολυχώρος που διευθύνεται από 
την Εύη Κυρμακίδου-εικαστικό, απόφοιτο της 
Σχολής Καλών Τεχνών του Π.Δ.Μ και Υποψήφια 
Διδάκτορα του Πολυτεχνείου Κρήτης και τον Σπύ-
ρο Κωστόπουλο-εικαστικό, απόφοιτο της Σχολής 
Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ. Στην αίθουσα τέχνης, 
γραμμάτων και πολιτισμού «ΧΡΩΣΤΉΡΑΣ» υπάρ-

χουν τμήματα Ζωγραφικής Ενηλίκων, Παιδικής 
Ζωγραφικής, Αγιογραφίας, Ελεύθερο και Γραμμι-
κό Σχέδιο (Αρχιτεκτονικό), Comic, Κεραμικής, Εν-
δυματολογίας, Ψηφιδωτού, και πληθώρα άλλων 
χειροτεχνικών σεμιναρίων καθώς και σεμιναρίων 
που αφορούν το πνεύμα και το σώμα.                                                           
Διεύθυνση: Πέτρου Συνδίκα 24
(χώρος πρώην Εικαστικών Εργαστηρίων Ε Δημο-

τικής Κοινότητας, Δήμου Θεσσαλονίκης) 
Θεσσαλονίκη Τ.Κ 54645
e-mail: xrostirasart@gmail.com             
Τηλ: 2310833460
Fb page: Χρωστήρας πολυχώρος τέχνης και σε-
μιναρίων
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Η Μαντώ μιλάει στην Karfitsa για το νέο τραγούδι κι όχι μόνο…

«Ο κόσμος θα διψάει για τέχνη 
μόλις τελειώσει η πανδημία»

«Όταν όλη αυτή η δύσκολη κατά-
σταση που ζούμε λόγω του κορονοϊού 
περάσει, ο κόσμος θα διψάει για τέχνη», 
αυτό προβλέπει μια από τις μεγαλύτε-
ρες φωνές της χώρας μας, η Μαντώ. Η 
τραγουδίστρια μιλώντας στην Karfitsa 
αναφέρθηκε και στο νέο της τραγούδι με 
τίτλο «Όρκος Τιμής» που «ντύνει» μου-
σικά την ταινία «Operation Star», η οποία 
θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2021. «Είναι 
σύνθεση του Γιάννη Κριβέρη και του Βα-
σίλη Τσικάρα, ο οποίος είναι και ο σκη-
νοθέτης της ταινίας», αναφέρει η Μαντώ 
και προσθέτει ότι «είμαι πολύ χαρούμενη 
που μου δόθηκε η ευκαιρία να το ερμη-
νεύσω».

Η ηχογράφηση έγινε εν μέσω 
lockdown. Πως ήταν για εσάς αυτή η 
εμπειρία; Η ηχογράφηση έγινε φυσικά με 
τις απαραίτητες προφυλάξεις, με ειδικά 
έντυπα κυκλοφορίας και με ό,τι απαιτούν 
οι οδηγίες για την πρόληψη κατά του 
Covid19, όπως αποστάσεις, μάσκες κτλ. 
Κατά τα άλλα η ηχογράφηση έγινε κανο-
νικά. Δεν υπήρχε κάποια άλλη διαφορά. 

Τι θέση έχουν οι «όρκοι» στη ζωή 
σας; Ποιος είναι ο πιο σημαντικός που 
έχετε δώσει εσείς; Υπάρχουν πολλές 
φορές στιγμές που ερχόμαστε σε μία 
θέση και ορκιζόμαστε σε κάποια πράγμα-
τα. Ο όρκος όμως για μένα είναι ιερός και 
πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε με φειδώ 
και να τον δίνουμε όταν πραγματικά τον 
εννοούμε, γιατί ο όρκος είναι απαράβα-
τος. Για αυτό τον λόγο δεν έχω δώσει 
πολλούς όρκους στη ζωή μου.

Ζούμε πρωτόγνωρες στιγμές λόγω 
κορoνοϊού. Στο δικό σας επάγγελμα η 
πανδημία έχει φέρει πολλές επιπτώ-
σεις. Πως βιώνετε εσείς όλη αυτή την 
κατάσταση; Την βιώνω όπως όλος ο 
καλλιτεχνικός κλάδος. Είμαστε σε αδρά-
νεια, σε πλήρη απραξία και κάνουμε 
υπομονή, μέχρι να τελειώσει όλη αυτή 
η κατάσταση που ζούμε. Αυτή τη στιγμή 
όμως για να είμαστε ασφαλείς πρέπει να 

λαμβάνουμε τα μέτρα που χρειάζονται 
και να τα τηρούμε για να μην αρρωστή-
σουμε, αλλά και για να μην μεταδώσου-
με στους γύρω μας τον ιό. Αυτό που προ-
έχει αυτή τη στιγμή είναι η υγεία. 

Όταν η περιπέτεια αυτή περάσει, 
πως θα βρει η «νέα εποχή» τον χώρο 
της μουσικής στην Ελλάδα; Πιστεύω ότι 
μετά από όλο αυτό, το κλείσιμο επιχει-
ρήσεων που επέβαλε το lockdown και 

την έλλειψη μουσικής και ψυχαγωγίας, 
την έλλειψη της τέχνης γενικότερα, θα 
ζήσουμε ιστορικές στιγμές. Ο κόσμος 
πραγματικά θα «διψάει» να ζήσει την 
εμπειρία του live και όλων των μορφών 
της τέχνης, που στερήθηκε όλο αυτό το 
διάστημα. 

Έχετε μια μεγάλη πορεία στο ελλη-
νικό τραγούδι. Κοιτώντας πίσω υπάρχει 
κάτι που θα αλλάζατε; Όχι, πιστεύω ότι 

μου ήρθαν αρκετά εύκολα τα πράγματα 

στην καριέρα μου. Έτυχα σε καλή εποχή, 

είχα σεβαστούς συνεργάτες, μεγάλες δι-

σκογραφικές εταιρείες που πίστεψαν σε 

μένα και νομίζω ότι δεν θα μπορούσα να 

έχω καλύτερη πορεία στην καριέρα μου 

από αυτή που ήδη είχα, οπότε δεν θα άλ-

λαζα κάτι.

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ :  Φ Ι Λ Ι Π Π Α  Β Λ Α Σ Τ Ο Υ
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Οι μαθητές του τιμούν έναν μεγάλο δάσκαλο του αθλητισμού με την έκδοση λευκώματος

Στη μνήμη του αξέχαστου 
Κώστα Χειμωνίδη

Ο αείμνηστος Κώστας Χειμω-
νίδης ανήκε σε εκείνη την 
κατηγορία των ανθρώπων 

που ενέπνεαν με τη στάση ζωής τους. 
Ενας κορυφαίος παιδαγωγός, αθλητής 
εκ των σημαντικότερων εκπροσώπων 
της γενιάς του. Πριν από λίγες ημέρες 
ανακοινώθηκε η έκδοση λευκώματος 
από τον Όμιλο φίλων του στη Θεσσα-
λονίκη θέλοντας μ’ αυτόν τον τρόπο να 
τιμήσουν τη μνήμη του. 

«Ο Χειμωνίδης θεωρείται κορυφαίος 
Έλληνας προπονητής του Άλματος σε 
Ύψος, υπήρξε υπόδειγμα εκπαιδευτικού 
ως καθηγητής στα ΤΕΦΑΑ ήταν όμως 
και πολλά ακόμη.Για μένα, αλλά και για 
πολλούς ο Κώστας Χειμωνίδης υπήρξε 
ένας άριστος δάσκαλος, ένας εξαιρετι-
κός προπονητής, ταυτόχρονα μέντορας, 
αλλά και φίλος και πατέρας. Όλα αυτά 
μαζί», ανέφερε ο Νίκος Μεντηλίδης, 
γνωστός προπονητής μπάσκετ και πρώ-
ην αθλητής στίβου. 

Ο Κώστας Χειμωνίδης γεννήθηκε 
την 12η Απριλίου 1936 στην ορεινή 
Καστανιά Βερμίου (κοντά στην Παναγία 
Σουμελά). Ο ίδιος έχει διηγηθεί πως ελ-
λείψει καλού οδικού δικτύου πήγαινε ως 
έφηβος στο σχολείο με τα σκι! Αγάπησε 
πολύ το σκι και μάλιστα έγινε μέλος της 
Εθνικής ομάδας. 

Ερχόμενος αργότερα στη Θεσσα-
λονίκη ως φοιτητής στην ΕΑΣΑ(πρώην 
ΤΕΦΑΑ) ήρθε σε επαφή με πολλά αθλή-
ματα και διακρίθηκε σε αυτά ,όμως εκεί 
που πραγματικά ξεχώρισε ήταν ο στίβος. 
Υπήρξε Πρωταθλητής Στίβου στο άλμα 
σε ύψος και Ρέκορντμαν Ελλάδας.

Ήταν ο δεύτερος Έλληνας αθλη-
τής που υπερέβη τα 2 μέτρα (στο άλμα 
σε ύψος). Στην τεχνική του «στραντλ» 
υπάρχει το βουτηχτό και το παράλληλο. 
Ο Κώστας Χειμωνίδης ήταν εκπρόσωπος 
του «βουτηχτού» όπως κι ο μεγάλος 
Σοβιετικός Ολυμπιονίκης Βαλερί Μπρού-
μελ. 

Η ατομική του επίδοση ήταν 2,03 μέ-
τρα(1969). Ταυτόχρονα ασχολήθηκε με 
επιτυχία με το άλμα επί κοντώ , συμμε-
τείχε σε διεθνείς αγώνες σκυταλοδρομί-

ας (4Χ10Μ,)και 110μ. με εμπόδια. Ήταν 
αθλητής και προπονητής για ένα διάστη-
μα στο βόλεϊ ενώ ήταν καταπληκτικός 
στην ακροβατική γυμναστική!

Το διάστημα που σπούδαζε στην 
Αθήνα εγγράφηκε στην ΑΕΚ της οποί-
ας υπήρξε αθλητής και στη συνέχεια με 
την επιστροφή του στη Θεσσαλονίκη, 
το 1966 έγινε μέλος της οικογένεια του 
ΠΑΟΚ. Το καθεστώς της δικτατορίας του 
αφαίρεσε την δυνατότητα να συνεχίσει 
να διδάσκει ως καθηγητής φυσικής αγω-
γής στη Μέση Εκπαίδευση επειδή στο 
παρελθόν ο πατέρας του είχε πολεμήσει 
στον αδελφοκτόνο εμφύλιο πόλεμο με 
τον Δημοκρατικό Στρατό.

Ο δημοσιογράφος-ερευνητής, Νίκος 
Μουρατίδης εξειδικευμένος σε θέματα 

στίβου περιέγραψε κάποια στιγμή ένα 
περιστατικό από έναν αγώνα του Κ. Χει-
μωνίδη:

«Στο Καυτανζόγλειο στάδιο της Θεσ-
σαλονίκης(σ.σ. το 1968) αμέσως μετά 
την υπέρβαση του 2,03 μ. από τον Κώ-
στα και τους πανηγυρισμούς των φιλά-
θλων στις κερκίδες, ο παρευρισκόμε-
νος πανίσχυρος -τότε- Γεν. Γραμματέας 
Αθλητισμού πραξικοπηματίας Κώστας 
Ασλανίδης κατεβαίνει στο σκάμμα του 
Υψους και απευθυνόμενος στον «απολυ-
μένο καθηγητή» Χειμωνίδη λέει : «Τι θα 
κάνουμε με σένα ; Να σε βάλουμε Διευ-
θυντή στο καινούργιο στάδιο της Καβά-
λας;», κι ο κάθιδρος Κώστας του απαντά, 
«ναι, αφού όμως πριν με επαναφέρετε 
στη θέση μου στο Σχολείο που δίδασκα» 

! Ενεός, ο πρώην συνταγματάρχης αρ-
θρώνει : «αυτό δεν μπορεί να γίνει …».

Το 1974 επέστρεψε στην Εκπαίδευση 
και επιλέχθηκε να διδάξει ως καθηγητής 
στα ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης. 

«Τα επόμενα χρόνια θα αναπτύξει 
πλούσιο έργο συμβάλλοντας ποικιλο-
τρόπως στην ανάπτυξη του στίβου της 
Θεσσαλονίκης» δηλώνει ο Γεώργιος 
Παπαϊακώβου, παλιός πρωταθλητής Στί-
βου(πανελληνιονίκης εφήβων το 1969) 
μαθητής του Κώστα Χειμωνίδη ο οποίος 
μαζί με άλλα μέλη του Ομίλου επιμελή-
θηκε την έκδοση του λευκώματος. 

Πολλοί ίσως δεν το θυμούνται όμως 
υπήρξε επίσης προπονητής του ΠΑΟΚ και 
του Ηρακλή στο βολεϊ. Αθλητές του με-
ταξύ άλλων υπήρξαν οι Δ, Πατρώνης, Β. 
Παπαδημητρίου, Γ. Οικονόμου, Χ. Λαζα-
ρίδης, Α. Μπατατόλη, Ε. Ρίσκου, Κ. Μιχα-
λόπουλος, Κ. Λιάπης, Κ. Κουκοδήμος, Δ. 
Συράκος, Δ. Φιλινδρας, Χοτοκουρίδου, Γ. 
Μπόχτσός και πολλοί άλλοι» λέει ο Νί-
κος Μεντηλίδης. 

Ο Κώστας Χειμωνίδης έφυγε» από τη 
ζωή σε ηλικία 73 χρονών την 7η Ιουλί-
ου 2009 στη Θεσσαλονίκη, νικημένος 
μετά διετή μάχη με την «επάρατο». Από 
το 2010 διοργανώνονται στη μνήμη του 
αγώνες στίβου στο Καυταντζόγλειο, τα 
«Χειμωνίδεια» ενώ ιδρύθηκε Όμιλος 
Αθλητών και Φίλων του. 

Το λεύκωμα χωρίζεται σε τρία μέρη: 
Το πρώτο ασχολείται με βιογραφικά στοι-
χεία του Κώστα Χειμωνίδη. Το δεύτερο με 
τους αθλητές που προπόνησε (περίπου 
120 στο σύνολο) και τις επιτυχίες που 
είχαν(ανά δεκαετία) και το τρίτο με τις 
τεχνικές που εφάρμοσε ως προπονητής. 

***Το�κόστος�της�έκδοσης�ανέρχε-
ται�σε�10�€�και�με�αποστολή�σε�12�€.�
Όποιος-όποια�θέλει�μπορεί�να�επικοι-
νωνήσει�για�περισσότερες�λεπτομέρει-
ες�με�τα�μέλη�του�Διοικητικού�Συμβου-
λίου�:Ορέστης�Μπακάλμπασης,�orestis.
bakal@gmail.com� και� 6974769184,�
Γεώργιος� Παπαϊακώβου,� gpapaiak@
phed.auth.gr�και�697445702,�Νικόλα-
ος�Σπανός,�nikspan65@gmail.com�και�
6944263765
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Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν μια γενική 
αίσθηση του τι σημαίνει να είσαι ναρκισσι-
στής, αλλά δεν τους είναι αρκετά ξεκάθαρο 
για το πώς λειτουργεί ένα άτομο με αυτά τα 
χαρακτηριστικά. Τι παρακινεί τη συμπεριφο-
ρά ενός ναρκισσιστή; Τι του προκαλεί τη δι-
ογκωμένη αίσθηση του εαυτού του; Ποιούς 
τύπους σκέψεων χρησιμοποιεί και διαιωνί-
ζουν τις αυτο-επιθετικές του τάσεις;
Τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά της Ναρ-
κισσιστικής Διαταραχής Προσωπικότητας 
όπως αναφέρονται στο DSM 5 είναι: μεγα-
λοπρέπεια, αναζήτηση υπερβολικού θαυμα-
σμού και έλλειψη ενσυναίσθησης. Μάλιστα 
υπάρχουν δύο βασικοί τύποι ναρκισσισμού. 
Οι μεγαλοπρεπείς ναρκισσιστές που εμφα-
νίζουν μια διογκωμένη αίσθηση του εαυτού 
τους και συχνά συμπεριφέρονται αλαζονικά 

και κτητικά, και οι ευάλωτοι ναρκισσι-
στές οι οποίοι έχουν επίσης αυξημένη 
εστίαση στον εαυτό τους, αλλά χρειά-
ζονται περισσότερη διαβεβαίωση και 
συχνά ζηλεύουν τους άλλους. Και οι 
δύο τύποι ναρκισσιστών έχουν κάτι 
κοινό, και αυτό είναι η ισχυρή τους 
τάση να συγκρίνονται με άλλους. Ενώ 
ένας μεγαλοπρεπής ναρκισσιστής 
μπορεί να αισθάνεται την ανάγκη να 
υποβαθμίσει τους άλλους σε σχέση με 
τον εαυτό του ή να θεωρήσει τον εαυτό 
του πιο άξιο, ενώ ένας ευάλωτος ναρ-
κισσιστής μπορεί να χρησιμοποιήσει 
συγκρίσεις για να αισθανθεί θύμα και 
εκδηλώνει ζήλεια ή απελπισία για ό, τι 
έχει κάποιος άλλος.
Μια πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι η προ-
σπάθεια να συγκρίνεται ένας ναρκισσι-
στής ευνοϊκά με τους άλλους, μπορεί 
να λειτουργήσει σαν μια συσκευή επί-
πλευσης για την αίσθηση του εαυτού 
του. Η αντιληπτή υπεροχή, η οποία 
επιδιώκεται μέσω συχνών κοινωνικών 
συγκρίσεων, παρόλο που μπορεί να 
βασίζεται σε πτωτικούς στόχους, χρη-
σιμεύει ως ένα σημαντικό εργαλείο για 
τη διατήρηση των μεγαλοπρεπών αυ-

τοαποθέσεων του. Αυτές οι κοινωνικές συ-
γκρίσεις τις περισσότερες φορές αποτελούν 
χειροτεχνήματα της ‘κριτικής εσωτερικής 
φωνής’ ενός ατόμου.
Στα ναρκισσιστικά άτομα, η υπεροχή των 
κριτικών εσωτερικών φωνών τους απευ-
θύνεται στους άλλους υποβιβάζοντάς τους, 
με σκοπό να αισθανθούν καλύτερα με τον 
εαυτό τους. Εάν ένας συνάδελφός τους για 

παράδειγμα λάβει προαγωγή, μπορεί ακόμα 
και να πιστέψουν πως είναι ψεύτικο κι ότι 
υποβόσκει κάτι άλλο κάτω από αυτό. Σκέ-
φτεται λοιπόν πως θα μπορούσε να κάνει 
δύο φορές τη δουλειά που κάνει ο συνά-
δελφος, ή ότι δεν είναι δίκαιο, ή ότι το άξιζε 
περισσότερο ο ίδιος την προαγωγή από τον 
συνάδελφο. 
Εκτός από τις συγκριτικές φωνές, οι ναρκισ-
σιστές μπορεί απλώς να έχουν σκέψεις σχε-
τικά με την ανάγκη τους να είναι ειδικοί ή να 
θέλουν επιπλέον προσοχή ή επαίνους:
• «Χάνουν το χρόνο τους σε αυτούς τους άλ-
λους ανθρώπους. Πρέπει να κάνω κάτι για 
να τους κάνουν να με κοιτάξουν».
• «Δεν μπορούν να δουν πόσο ανώτερος εί-
μαι; Έχω τη μεγαλύτερη αξία από οποιονδή-
ποτε άλλο εδώ».
• «Η γνώμη μου είναι η πιο σημαντική. Θα 
πρέπει να με ακούσουν».
• «Ξέρω το καθετί καλύτερα από οποιονδή-
ποτε άλλο εδώ».
• «Πρέπει να με προσέχουν. Πόσο τολμούν 
να μη μου δίνουν προσοχή! Πρέπει να είναι 
ανόητοι».
• «Αξίζω το καλύτερο».
Ενώ συζητείται συχνά εάν αυτοί οι τύποι δι-
εργασιών σκέψης προκύπτουν από μια βα-
θύτερη αίσθηση ανασφάλειας ή αν προκύ-
πτουν από μια εγγενώς διογκωμένη αίσθηση 
του εαυτού, είναι ενδιαφέρον να εξετάσουμε 

γιατί ένας ναρκισσιστής ακούει αυτές τις φω-
νές. Τι θα συμβεί εάν τους αγνοήσουν; Ποια 
συναισθήματα μπορεί να προκύψουν;
Μέσα από την αυτοπαρατήρηση της κριτι-
κής τους εσωτερικής φωνής ίσως να κάνει 
ένα διάλειμμα από την ενασχόληση με τις 
σκέψεις του. Αντιδρώντας με μία ρεαλιστι-
κή προσέγγιση, ενδέχεται τότε να αρχίσει να 
εξερευνά από πού προέρχονται αυτές οι φω-
νές και  να προβεί σε ενέργειες που έρχονται 
σε αντίθεση με τις συμβουλές και τις οδηγίες 
αυτής της εσωτερικής κριτικής ανάγκης. Η 
αυτό-συμπόνια επίσης είναι ιδιαιτέρως χρή-
σιμη για να αντιμετωπίσει τον ναρκισσισμό 
το άτομο. 
Για τους ανθρώπους που αμφισβητούν τον 
ναρκισσισμό τους, χρειάζονται στην πραγ-
ματικότητα κατανόηση καθώς αρκετά από 
τα όσα αισθάνονται ίσως είναι οδυνηρά. Η 
ζωή νωρίς τους δίδαξε ότι δεν ήταν εντάξει 
να είναι μόνοι τους, οπότε πιθανότατα θα 
πρέπει να είναι γενναίοι, να προκαλέσουν 
και να διαφοροποιηθούν ώστε να έχουν την 
αίσθηση της ταυτότητάς τους. Η αυτο-συ-
μπόνια μπορεί να είναι ένα ισχυρό εργαλείο 
που βοηθά να κατανοήσουμε το παρελθόν 
και να σιγήσουμε την εσωτερική φωνή που 
οδηγεί στον ναρκισσισμό.

*Η� Νάνσυ� Νενέρογλου� είναι� ψυχολόγος�
και�συνιδρύτρια�του�Reggio�Θεσσαλονίκη.

Τι πραγματικά συμβαίνει στο μυαλό ενός ναρκισσιστή;

Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Η  Ν Α Ν Σ Υ 
Ν Ε Ν Ε Ρ Ο Γ Λ Ο Υ 
- Π Ε Τ Α Λ Ω Τ Η *

Στα ναρκισσιστικά 
άτομα, η υπεροχή 

των κριτικών 
εσωτερικών 
φωνών τους 
απευθύνεται 

στους άλλους 
υποβιβάζοντάς 
τους, με σκοπό 
να αισθανθούν 

καλύτερα με τον 
εαυτό τους

opinion
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Στον 21ο αιώνα, η επιρροή που η τεχνολο-
γία ασκεί στους τομείς της καθημερινότητας 
είναι εμφανής. Στη δε αγορά εργασίας, είναι 
πλέον ανέφικτη η επιτυχία χωρίς έστω την 
στοιχειώδη γνώση Η/Υ. Από αυτές τις εξε-
λίξεις θα ήταν αδύνατον να έμεναν βεβαίως 
άθικτες και οι ανά τον κόσμο γλώσσες. 
Η επιστημονική κοινότητα κρούει τον κώ-
δωνα του κινδύνου, προειδοποιώντας για 
αφομοίωση της ανθρώπινης από την υπο-
λογιστική γλώσσα και μακροπρόθεσμο «θά-
νατο» της πρώτης. Η θέση αυτή έχει ίσως 
μια δόση αλήθειας. Μήπως όμως θα ήταν 
σώφρον να εξετάζαμε και την προοπτική 
να λειτουργήσει η τεχνολογία υποστηρικτι-

κά σε ο, τι αφορά την γλωσσομάθεια; 
Και αυτό δεν ισχύει μόνο για τις ξένες 
γλώσσες, αλλά πρωτίστως τη μητρική. 
Ερωτηθέντες σε διεξαχθείσες στατιστι-
κές έρευνες, γλωσσικοί εκπαιδευτικοί 
έχουν εκφράσει σε όλους τους τόνους 
την βαθύτατη πεποίθησή τους ότι οι 
τεχνολογικές πρόοδοι έχουν διευκο-
λύνει τρομερά το διδακτικό έργο τους, 
καθιστώντας το μάθημα της γλώσσας 
ακόμα πιο προσιτό στους μαθητές 
χάρη στην διαδραστικότητα που του 
προσδίδουν. Οι παραδοσιακές δασκα-
λοκεντρικές μέθοδοι σταδιακά εγκα-
ταλείπονται, διότι η αποτελεσματικό-
τητά τους ολοένα και μειώνεται. Ένα 
γλωσσικό μάθημα χωρίς τεχνολογική 
υποστήριξη δεν σημειώνει την επι-
θυμητή επιτυχία, όσο επαρκώς και αν 
κατέχει ο εκπαιδευτικός το αντικείμε-
νό του. Αυτό ισχύει ακόμα και για τους 
αυτοδίδακτους γλωσσομαθείς. Για 
να κατακτήσουν τη γλώσσα σε βάθος 
δεν επαρκούν τα διδακτικά εγχειρίδια 
αυτά καθαυτά. Χρειάζεται οπωσδήπο-
τε να καλλιεργήσουν τη σχέση τους 
με την τεχνολογία για να επιτύχουν 
την οπτικοακουστική εξοικείωση με 
τη γλώσσα. Να διαβάζουν ηλεκτρονι-
κές εκδόσεις εφημερίδων, να ακούν 
ραδιοφωνικούς σταθμούς, να παρακο-
λουθούν τηλεοπτικά κανάλια, ακόμα 
και να εξερευνούν γλωσσικές εφαρ-
μογές εκπαιδευτικού περιεχομένου, 
είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα. 
Αναζητώντας στο Διαδίκτυο, βρίσκει 
κανείς εναλλακτικές λύσεις για κάθε 
περίσταση, λ.χ. εφαρμογές εξάσκησης 
ακουστικής κατανόησης, εργαλεία 
βελτίωσης προφορικού λόγου κλπ. Η 

σημασία που έχουν οι δεξιότητες σε θέματα 
τεχνολογίας φαίνεται ξεκάθαρα από το γε-
γονός ότι κανείς για να γίνει ξενόγλωσσος 
-και όχι μόνο βέβαια- εκπαιδευτικός την σή-
μερον ημέρα χρειάζεται, μεταξύ άλλων, να 
διαθέτει πιστοποίηση γνώσεων Η/Υ. Από την 
άλλη πλευρά, είναι σημαντικό να αποφευ-
χθεί η αλλοίωση της ανθρώπινης γλώσσας 
εξαιτίας της τεχνολογίας. Αυτός ο κίνδυνος 
πάντα ελλοχεύει και οι συνέπειές του μπορεί 
να είναι δυσμενείς. Ο αυτόματος διορθωτής 
στα πληκτρολόγια (Τ9), η αλλοίωση γλωσ-
σών με μη λατινικούς χαρακτήρες, όπως τα 
Greeklish, καθώς επίσης και οι αυτόματοι 
μεταφραστές, λ.χ. Google Translate, είναι 
μερικές μόνο από τις παραμέτρους εκείνες 
που έχουν καταστρέψει τις γλώσσες επικοι-
νωνιακά. Ο άνθρωπος επαναπαύεται, θεω-
ρώντας ότι κάθε γλωσσικό κενό του καλύ-
πτεται από την τεχνολογία, συνεπώς ο ίδιος 
δεν εξασκεί τις γλωσσικές ικανότητές του. Η 
τεχνολογία γίνεται αφέντης του ανθρώπου, 
παρόλο που ο αρχικός ρόλος της είναι να τον 
υπηρετεί. Επιπλέον, η διαδικτυακή επικοι-
νωνία είναι τόσο σαγηνευτική, που καθιστά 
τους χρήστες εξαρτημένους, ώστε να κατα-
φεύγουν σε αυτήν ακόμα και όταν η φυσική 
επικοινωνία είναι εφικτή. 
Στην εποχή της πανδημίας του COVID-19, 

όπου όλη μας η ζωή έχει «εγκλωβιστεί» σε 
μια οθόνη, από την καθημερινή μας επικοι-
νωνία μέχρι την διεκπεραίωση καθηκόντων, 
η εξέλιξη αυτή προβληματίζει ιδιαιτέρως. Αν 
πριν την υγειονομική κρίση ο κίνδυνος ήταν 
κάπως ελεγχόμενος, τώρα τείνει να ξεπερά-
σει κάθε όριο. Ας αναλογιστούμε άπαντες το 
προνόμιο εκείνο το οποίο μας οδήγησε σε 
όλα αυτά τα οποία στις μέρες μας εκλαμ-
βάνονται εσφαλμένα ως δεδομένα. Αυτό 
ακούει στο όνομα «γλώσσα». Χωρίς αυτήν, 
οι ρυθμοί ζωής δε θα διέφεραν σε τίποτα 
από εκείνους των πρωτόγονων προ αιώνων. 
Χάρη στη γλώσσα γεννήθηκε και εισήχθη 
στις ζωές μας η τεχνολογία. Επομένως, η 
τεχνολογία είναι που καλείται να υπηρετήσει 
τη γλώσσα. Υπό το πρίσμα αυτό, είναι καιρός 
πλέον μέσα στην «ηλεκτρονική» κοινωνία 
που μας περιβάλλει να δημιουργήσουμε 
προϋποθέσεις για την πρόοδο τόσο της δι-
κής μας όσο και των επόμενων γενιών. Η 
παρούσα υγειονομική κρίση αποτελεί μια 
πρώτης τάξεως ευκαιρία για ένα τόσο απο-
φασιστικό βήμα, για αυτό ας την αξιοποιή-
σουμε δεόντως.

*Ο�Παναγιώτης�Γρηγοριάδης�είναι�φοιτη-
τής�της�φιλοσοφικής�του�ΑΠΘ
e-mail:�pgrigoria@del.auth.gr

Γλώσσες και Σύγχρονη Τεχνολογία 

Τ Ο Υ  Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Η 
Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Ι Α Δ Η  * 

Η τεχνολογία 
γίνεται αφέντης 
του ανθρώπου, 
παρόλο που ο 
αρχικός ρόλος 

της είναι να τον 
υπηρετεί. Επιπλέον, 

η διαδικτυακή 
επικοινωνία είναι 

τόσο σαγηνευτική, 
που καθιστά 

τους χρήστες 
εξαρτημένους, ώστε 

να καταφεύγουν 
σε αυτήν ακόμα 

και όταν η φυσική 
επικοινωνία είναι 

εφικτή.

opinion
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Γλώσσες και Σύγχρονη Τεχνολογία 

Οι διαιτολόγοι ...φοβούνται τη ζυγαριά; Πραγ-
ματικά και εμείς ως επιστήμονες υγείας προσπα-
θούμε να προσέχουμε τη διατροφή μας και να φρο-
ντίζουμε το σώμα μας. Το εβδομαδιαίο ζύγισμα και 
χωρίς ακρότητες, θα πρότεινα πως είναι το ιδανικό.

Τι λάθη κάνουν οι Θεσσαλονικείς στη διατροφή 
τους; Τα λάθη γίνονται όσον αφορά τα γλυκά και το 
αλκοόλ. Όμως, όταν οι Θεσσαλονικείς ακολουθούν 
πρόγραμμα διατροφής, το εφαρμόζουν και μάλιστα 
με μεγάλη επιτυχία!

Όταν χαρακτηριζόμαστε «καλοφαγάδες» μπο-
ρούμε να πούμε όχι; Καλό είναι σε όλα να υπάρχει 
ισορροπία. Παν μέτρον άριστον!

Η διάθεση επηρεάζεται από το βάρος μας; Βέ-
βαια και αποτελεί φαινόμενο της εποχής, ανάλογα 
με τη περίπτωση. Παρ’ όλα αυτά, οι διακυμάνσεις 
της διάθεσης, οι διατροφικές διαταραχές και η πα-
θογόνος παχυσαρκία με κατάλληλη επιστημονική 
παρακολούθηση αντιμετωπίζονται.

Τι δεν θα πρέπει να λείπει ποτέ από το τραπέζι; 
Σίγουρα φρούτα και σαλάτες για ισχυρό ανοσοποιη-
τικό ειδικά στη περίοδο της πανδημίας που διανύου-
με. Θα πρότεινα το πιάτο της μεσογειακής διατροφής, 
που καλύπτει μακροθρεπτικά και μικροθρεπτικά συ-
στατικά ταυτόχρονα.

Συνεδρία που δεν θα ξεχάσετε… Κάθε συνεδρία 
είναι μια νέα εμπειρία, ειδικά στις παθολογικές κατα-
στάσεις (διαβητικοί, δυσλιπιδαιμικοί, νεφροπαθείς). 
Συνεπώς, προσπαθώ να προσφέρω το καλύτερο σε 
κάθε συνεδρία ως επιστήμονας αλλά και ως άνθρω-
πος.

Προσωπική παρασπονδία… Η αλήθεια είναι 
πως θέλω να δίνω το καλό παράδειγμα στον κόσμο 
που με εμπιστεύεται. Οπότε προσέχω τη διατροφή 
μου, πίνω νερό, αθλούμαι κρατώντας συγχρόνως τις 
ισορροπίες και χωρίς ακρότητες.

Τι σας έλειψε στη διάρκεια της καραντίνας; Η 
κανονικότητα της καθημερινότητας με ότι αυτό συ-
νεπάγεται, όπως και τα ταξίδια γιατί είναι παιδεία και 
οδοιπορικό πνεύματος.

Σε ποιον λέτε την πρώτη καλημέρα; Καλημέρα 

Δέκα ερωτήσεις αναζητούν δέκα σύντομες απαντήσεις. Πρόσωπα της Θεσσαλονίκης, από όλους τους χώρους, 
μοιράζονται με τους αναγνώστες της εφημερίδας “Karfitsa” πτυχές της ζωής τους και αδημοσίευτες φωτογραφίες σε μια διαφορετική - μίνι συνέντευξη. 

Μετά τις γιορτές και εν μέσω καραντίνας χρειαζόμαστε έναν ειδικό να μας «σώσει» από τα περιττά κιλά. Η Κατερίνα Μιχαλάκα, διαιτολόγος - διατροφολόγος, με 
μεταπτυχιακό στη Διατροφή και Διαιτολογία και ειδίκευση στην κλινική διαιτολογία προσπαθεί με μικρά μυστικά να βοηθήσει. Η φράση «δίαιτα από Δευτέρα» ίσως 

είναι από τις πιο γνωστές. ‘Ομως ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί και με πρόγραμμα… χωρίς ακρότητες!

Κατερίνα Μιχαλάκα
Μεσογειακή διατροφή για ισχυρό ανοσοποιητικό 

Ιστορίες με ...κάρυ! Μ Ε  Τ Η Ν  Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Α  Κ Α Ρ Υ Π Ι Δ Ο Υ 

στην ίδια τη Ζωή με ευγνωμοσύνη! Βέβαια, είναι 
ανθρώπινο να λες καλημέρα σε άτομα που αγαπάς, 
σέβεσαι, εκτιμάς και ειδικά όταν αυτό είναι αμοιβαίο.

Τι δώρο ζητήσατε από τον Αη Βασίλη; Υγεία, 
ψυχική και σωματική και λιγότερο ανθρώπινο πόνο 
για όλο τον κόσμο, θα ήταν το καλύτερο δώρο!
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Ο Άκης Μάντζιος συμπλήρωσε έναν γύρο στον πάγκο του Άρη 
και η Karfitsa αναλύει τα πεπραγμένα του 

Μεταμόρφωση... με αποδείξεις!
Στο παιχνίδι της Πέμπτης με 

την ΑΕΚ ο Άκης Μάντζιος 
συμπλήρωσε έναν γύρο στον 

πάγκο του Άρη. Η πορεία του; Ονειρική. 
Ενδεχομένως ούτε κι ο ίδιος, όσο και 
αισιόδοξος κι αν ήταν να περίμενε πως 
μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα η 
ομάδα θα είχε αποκτήσει στον μέγιστο 
βαθμό τη δική του αγωνιστική ταυτό-
τητα και θα πραγματοποιούσε πορεία 
πρωταθλητισμού. 

Σε 13 παιχνίδια με τον Έλληνα τε-
χνικό στον πάγκο τους οι Κιτρινόμαυροι 
μετρούν 8 νίκες, έχοντας δύο ήττες και 
τρεις ισοπαλίες. Και δεν είναι μόνο τα 
αποτελέσματα. Η εικόνα του Άρη, ο τρό-
πος που κερδίζει τα παιχνίδια, η αποτε-
λεσματικότητά του κάνουν φίλους των 
Κιτρίνων να ονειρεύονται πολλά για το 
φετινό φινάλε της σεζόν. 

Στις 21 Σεπτεμβρίου η ΠΑΕ Άρης ανα-
κοίνωνε την πρόσληψη του Μάντζιου 
στον πάγκο του συλλόγου. Μια επιλογή 
που αμφισβητήθηκε είναι η αλήθεια από 
μερίδα του κόσμου των Κιτρίνων. Ο Άκης 
Μάντζιος όμως που από τη διετή θητεία 
του ως ποδοσφαιριστής του Άρη γνώριζε 
καλά την ιδιοσυγκρασία του συλλόγου 
και έμοιαζε αποφασισμένος να αρπάξει 
την ευκαιρία που του δόθηκε. Γνώριζε 
εξάλλου καλά πρώτα από όλους ο ίδιος 
πως αυτή ήταν η στιγμή που περίμενε. Η 
στιγμή για να αλλάξει... στάτους στην κα-
ριέρα του. Το ντεμπούτο του στον Κιτρι-
νόμαυρο πάγκο, δεν ήταν αυτό που κι ο 
ίδιος θα περίμενε. Ο Άρης ήρθε ισόπαλος 
(2-2) με τον ΠΑΣ Γιάννινα στο «Κλεάνθης 
Βικελίδης. Εκ τότε οι Κίτρινοι μέτρησαν 
τέσσερις σερί νίκες μέχρι να ηττηθούν 
από τον Ολυμπιακό, ενώ μετά από εκεί-
νη την ήττα, ακολούθησαν άλλα τέσσερα 
παιχνίδια που ο Άρης δεν ηττήθηκε. 

Στο διάστημα αυτό ο Μάντζιος κα-
τάφερε να δημιουργήσει μια σταθερά 
επιλογών. Οι Ρόουζ, Μπεναλουάν, Σού-
ντγκρεν, Σάκιτς, Ματίγια, Σάσα, Γκάμα, 
Μάνος και Μπερτόγλιο είναι μια πλειάδα 
ποδοσφαιριστών που δείχνει να εμπι-
στεύεται. Την ίδια ώρα, έχοντας να δια-

χειριστεί ένα μεγάλο ρόστερ, κατάφερε 
να να μην δυσαρεστήσει κανέναν από 
όσους έμεναν στον πάγκο, μοιράζοντας 
τον χρόνο συμμετοχής προς όλους. 

«Κλείδωσε» την άμυνα
Ένας από τους πρώτους στόχους του 

Έλληνα τεχνικού ήταν να καταφέρει να 
αλλάξει την αμυντική συμπεριφορά της 
ομάδας του. Και το κατάφερε με τρόπο 
εντυπωσιακό. Ο Άρης έχει την δεύτερη 
καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος 
πίσω από τον Ολυμπιακό, έχοντας δεχτεί 
10 γκολ σε 15 παιχνίδια, ενώ στα εκτός 
έδρας παιχνίδια έχει μαζί με τον Ολυμπι-
ακό την καλύτερη, έχοντας δεχτεί μόλις 
τέσσερα. Επίσης, έχει κρατήσει το μηδέν 
στην εστία του σε δέκα παιχνίδια. Σε αυτά 
τα 13 παιχνίδια που βρίσκεται στον πά-
γκο του συλλόγου της Θεσσαλονίκης ο 

Μάντζιος έχει χρησιμοποιήσει τέσσερα 
διαφορετικά κεντρικά δίδυμα. Ξεκίνη-
σε με τους Ντάτκοβιτς-Δεληζήση στο 
παιχνίδι με τον ΠΑΣ, ακολούθησε αυτό 
του Δεληζήση με τον Ρόουζ, μέχρι που 
ο Μπεναλουάν μπήκε για τα καλά στην 
εξίσωση και καπάρωσε τη θέση του βα-
σικού, έχοντας για παρτενέρ του τον Ρό-
ουζ, με εξαίρεση τα παιχνίδια με Αστέρα 
Τρίπολης και ΠΑΟΚ που ο Μπεναλουάν 
είχε ως παρτενέρ του τον Δεληζήση. 

Σκοράρει πρώτος και κερδίζει
Ένα στατιστικό στοιχείο που δείχνει 

πολλά για τον τρόπο που καταφέρνει ο 
Άρης να «κλειδώνει» τα παιχνίδια εί-
ναι πως και στις οκτώ νίκες που πέτυχε 
ο Μάντζιος με τους Κιτρινόμαυρους, η 
ομάδα του βρήκε πρώτη γκολ, χωρίς 
καμία ομάδα να καταφέρει όχι μόνο να 

πάρει αποτέλεσμα, αλλά ακόμα και να 
τις βάλει γκολ. Ένα ακόμα εντυπωσιακό 
στοιχείο είναι πως ο Άρης, παρά το γεγο-
νός πως δεν έχει πάρει μεγάλες βοήθει-
ες από τα φορ του (οι Μάνος και Λόπεθ 
έχουν μόλις τρία γκολ), διαθέτει την 3η 
καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος, 
έχοντας για πρώτους σκόρερ τους Γκάμα 
και Μπερτόγλιο (έχουν από 5 γκολ), έχο-
ντας γενικώς πλουραλισμό στο σκοράρι-
σμα, αφού συνολικά δέκα παίκτες έχουν 
βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα. Tέλος, σε 
μόλις δύο παιχνίδια, οι Κίτρινοι δεν έχουν 
βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα, αυτά με 
τη Λαμία και τον ΠΑΣ εκτός έδρας, ωστό-
σο σε αυτά τα παιχνίδια ρόλο έπαιξαν και 
οι καιρικές συνθήκες που δυσκόλεψαν 
τις προσπάθειές τους.

Τ Ο Υ  Θ Ω Μ Α  Μ Ι Χ Ο Υ
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Η Superleague 2 αρχίζει επιτέλους σήμερα μετ’ εμποδίων

Σέντρα με τετράμηνη 
καθυστέρηση!

310 ημέρες μετά το τελευταίο τους 
παιχνίδι οι ομάδες της Super League 2 
επιστρέφουν στη δράση, μετά το «πράσι-
νο φως» που άναψε η επιτροπή λοιμω-
ξιολόγων. Μια δικαίωση και ένα τέλος 
ενός Γολγοθά που έμοιαζε να είναι δίχως 
τέλος για τις ομάδες της δεύτερης κατη-
γορίας. Από τη διακοπή του πρωταθλή-
ματος ελέω πανδημίας στις 10 Μαρτίου 
του 2019 μέχρι και σήμερα συνέβησαν 
πολλά. Τελικά, η ημέρα που περίμεναν 
όλοι όσοι ζουν και εργάζονται από την 
συγκεκριμένη κατηγορία ήρθε στις 8 Ια-
νουάριου όταν από τα επίσημα χείλη της 
Πολιτείας αποφασίστηκε οι ομάδες να 
γυρίσουν ξανά στα γήπεδα. Με τον τρό-
πο αυτό μπήκε ένα τέλος σε ένα τεράστιο 
πρόβλημα, μια ασυνήθιστη κατάσταση, 
αφού σε καμία άλλη χώρα της Ευρώπης 
δεν υπήρξε ανάλογο φαινόμενο, δηλαδή 
να έχουμε φτάσει Γενάρη μήνα και να 
μην έχει ξεκινήσει καν το πρωτάθλημα.

Οι δώδεκα ομάδες το νέο 
φορμάτ και ο... αστερίσκος
Δώδεκα ομάδες, από οκτώ διαφο-

ρετικές πόλεις και δύο νησιά (Κρήτη και 
Ρόδος), ρίχνονται στη «μάχη» με έπαθλο 
τα δύο εισιτήρια που θα οδηγήσουν στη 
Super League 1. Για να συμβεί αυτό, βέ-
βαια, θα δώσουν και αγώνες μπαράζ με 
το σύστημα πλέον - ελέω καθυστέρη-
σης -  να έχει αλλάξει προκειμένου να 
«βγουν» οι ημερομηνίες και να μπορέσει 
να ολοκληρωθεί εγκαίρως το πρωτά-
θλημα. Πιο συγκεκριμένα, έγινε τροπο-
ποίηση της προκήρυξης και σύμφωνα 
με αυτή θα γίνουν μονά παιχνίδια στα 
πλέι οφ και στα πλέι άουτ. Από 32 αγω-
νιστικές που αρχικά είχε το πρόγραμμα, 
θα διεξαχθούν 27, με το πρωτάθλημα 
να ολοκληρώνεται στις 31 Μαΐου, όπως 
ζητά και η FIFA με πιθανότερη ημερομη-
νία έναρξης των μπαράζ ανόδου (ο δεύ-
τερος της Super League 2 με τον 13ο της 

Super League 1) θα ξεκινήσουν στις 20 
Μαΐου. Πάντως, στο τελευταίο ΔΣ, μεταξύ 
άλλων οι σύλλογοι θέλοντας να προλά-
βουν τυχόν δυσάρεστες εξελίξεις με νέα 
διακοπή του πρωταθλήματος αποφάσι-
σαν πως... «Σε περίπτωση που διαπιστω-
θεί μετά το πέρας της 17ης αγωνιστικής 
(28/3/2021) ότι οι εναπομείνασες αγω-
νιστικές ημέρες (Τετάρτη – Κυριακή) 
δεν επαρκούν για την ολοκλήρωση των 
αγώνων play offs-play outs μέχρι την 
19η Μαΐου, τότε το Δ.Σ. με απόφασή του 

δύναται να αποφασίσει τη μη διεξαγωγή 
αγώνων play offs-play outs εις τρόπον 
ώστε το Πρωτάθλημα να ολοκληρώνε-
ται με τη διεξαγωγή της 22ης αγωνιστι-
κής ημέρας». Στο νέο πρωτάθλημα που 
ξεκινάει σήμερα μετέχουν οι εξής ομά-
δες: ΑΕ Καραϊσκάκης, Απόλλων Λάρισας, 
Διαγόρας, Δόξα Δράμας, Εργοτέλης, Ιω-
νικός, Λεβαδειακός, Ξάνθη, Ιεράπετρα, 
Παναχαϊκή, Τρίκαλα και Χανιά. Με την 
ΕΡΤ να καλύπτει τηλεοπτικά το πρωτά-
θλημα.

Tι περιλαμβάνει 
το υγειονομικό πρωτόκολλο
Το νέο υγειονομικό πρωτόκολλο που 

συστήθηκε από την διοργανώτρια αρχή 
και εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή 
του ΕΟΔΥ, αναφέρει πως κάθε ομάδα ορί-
ζει έναν υπεύθυνο εκπρόσωπο για θέμα-
τα που αφορούν στη λοίμωξη Covid 19 
σε υγειονομικό και διοικητικό επίπεδο. 
Όσον αφορά τους αθλητές υποχρεού-
νται κάθε εβδομάδα να υποβάλλονται σε 
εβδομαδιαίο προληπτικό τεστ αντιγόνου 
με την ομάδα να οφείλει να γνωστοποιεί 
στη διοργανώτρια αρχή τα αποτελέσμα-
τα του ελέγχου, επισυνάπτοντας και τη 
σχετική βεβαίωση του εργαστηρίου. Τέ-
λος, κατά τη διάρκεια της προπόνησης 
εφαρμόζονται αυστηρά και απαρέγκλιτα 
τα αντίστοιχα πρωτόκολλα και οι οδηγίες 
ασφαλούς άθλησης.

Λεουτσάκος: «Επιτέλους 
θα κυλήσει η μπάλα»
Ο πρόεδρος της Super League 2/

Football League, Λεωνίδας Λεουτσάκος 
αναφέρθηκε στην επανέναρξη του Πρω-
ταθλήματος της Super League 2 μετά 
τη θετική εισήγηση της επιτροπής των 
λοιμωξιολόγων. «Ευτυχώς θα κυλήσει 
η μπάλα στις 16 Ιανουαρίου. Πρέπει να 
ευχαριστήσουμε την Κυβέρνηση που 
βοήθησε με την εξαιρετική παρουσίαση 
προς την επιτροπή, όπως και ο πρόεδρος 
της ΕΠΟ και της Super League και μας 
έδωσαν το ΟΚ για να ξεκινήσει το Πρω-
τάθλημα. Έχουμε κάνει 1300 μοριακά 
τεστ μέχρι σήμερα χωρίς κανένα να είναι 
θετικό, αλλάξαμε την προκήρυξη του 
Πρωταθλήματος που πρέπει να τελειώ-
σει πιο μπροστά. Το νέο πρωτάθλημα θα 
παίζει στην κρατική τηλεόραση και την 
άλλη βδομάδα πόσα χρήματα θα πάρου-
με από την ΕΡΤ».

Τ Ο Υ  Θ Ω Μ Α  Μ Ι Χ Ο Υ



30 16.01.2021

Η συντριπτική πλειοψηφία του πλη-
θυσμού πλέον, διαθέτει τουλάχιστον έναν 
λογαριασμό στα social media. Πέρα από 
τους προσωπικούς λογαριασμούς, κατέστη 
αναγκαίο λόγω της ψηφιακής εποχής να δη-
μιουργηθούν επαγγελματικοί λογαριασμοί 
για να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους ή τις 
υπηρεσίες τους.

Αυτό ξεκίνησε αρχικά στο facebook πριν 
περίπου 7 χρόνια και τα τελευταία κυρίως 
3 έτη  μεταφέρθηκε και στο instagram. Oι 
πρώτες επιχειρήσεις που δημιούργησαν 
λογαριασμό instagram ήταν ως επί τω πλεί-

στων μεγάλες επιχειρήσεις με τμήματα 
marketing που μπορούσαν να καθοδη-
γήσουν τον πελάτη τους στη νέα εποχή 
διαφήμισης.  

Πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
άρχισαν να δείχνουν την παρουσία τους 
στην παγκόσμια εφαρμογή το τελευταίο 
έτος χωρίς επαγγελματική καθοδήγηση 
θεωρώντας απαραίτητο να «διαφημι-
στούν». Η διαφήμιση είναι η διαδικασία 
γνωστοποίησης και επηρεασμού του κα-
ταναλωτικού κοινού για ένα προϊόν. Στα 
social media λοιπόν, παρουσιάζεις το κα-
τάστημα λιανικής σου ή το ηλεκτρονικό 
σου κατάστημα στο κοινό με σκοπό να 
προσελκύσεις περισσότερη πελατεία. 

Διαχείριση:
Οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχει-

ρήσεις απέχουν πολύ από τον όρο «δι-
αφημιστική συνείδηση», και αυτό δεν 
είναι νέο. Για να διαφημιστείς στα social 
media, πρέπει αρχικά να έχεις μια διαχεί-
ριση του λογαριασμού σου. Η διαχείριση 
του λογαριασμού σημαίνει να έχεις μια 
όμορφη εικόνα, σωστές πληροφορίες, 
κειμενογραφία. Η παρουσία λοιπόν και η 
διαχείριση στα social media αντανακλούν 
το κατάστημα που υπάρχει. Ας πάρουμε 
ένα παράδειγμα. Ένα κατάστημα στην 
Τσιμισκή λιανικής, το βλέπουν καθημε-
ρινά περί τους 10.000 πολίτες (πεζοί, σε 
αυτοκίνητα, σε αστικά, επισκέπτες της 
πόλης). Το κατάστημα αυτό λόγω του ότι 
είναι ορατό στο κοινό θέλει να έχει κα-
θαρή βιτρίνα και πεζοδρόμιο, να δείχνει 
στην βιτρίνα του τα προϊόντα του, να έχει 
μια όμορφη ταμπέλα. Το κατάστημα αυτό 
διαφημίζεται με αυτόν τον τρόπο; Όχι. Το 
ίδιο συμβαίνει και στα social media.

Διαχειρίζεσαι το κατάστημά σου και 
έπειτα το διαφημίζεις. Διαχείριση social 
media δεν σημαίνει διαφήμιση. Mια επιχεί-
ρηση που επιθυμεί να έχει σωστή διαφήμιση 

πρέπει να εισέλθει στην νέα εποχή των social 
media δημιουργώντας έναν λογαριασμό με 
κάποιον διαχειριστή για να έχει μια παρου-
σία και να δείχνει το περιεχόμενό της, όπως 
στο κατάστημά της. Το κατάστημα αυτό θα το 
δουν περαστικοί χρήστες των social, όπως 
τους περαστικούς στον δρόμο. 

Διαφήμιση:
Η διαφήμιση μιας επιχείρησης είναι μια 

μακροχρόνια διαδικασία και όχι κάτι περι-
στασιακό. Για να διαφημιστείς πραγματικά 
και να μάθει την επιχείρησή σου ένα μεγά-
λο μέρος του κοινού της πόλης σου ή και 
πανελλαδικά αναλόγως τους στόχους που 
έχεις στην επιχείρησή σου πρέπει να διαφη-
μιστείς σε τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερί-
δες, περιοδικά, site παράλληλα με τα social 
media αν το επιθυμείς.

 Αυτό πως επιτυγχάνεται;  Η επιχείρηση 
πρέπει να έχει ένα budget ετήσιο και με έναν 
ειδικό διαφημιστή να το κατανείμει σωστά 
βάσει το κοινό που θέλει να προσελκύσει και 
τους στόχους της γεωγραφικά. 

Η διαφήμιση στα social media αν δεν 
επενδύσεις πολλά χρήματα και χρόνο δεν 
θα αποφέρει ποτέ. Σκεφτείτε γνωστά brands. 
Πόσα από αυτά τα μάθατε μέσω instagram ή 
facebook; 

Οι προβολές των video στα social media  
ή η απήχηση δεν αντιστοιχούν σε πραγματι-
κά νούμερα. Αντιστοιχούν στο από  πόσους 
λογαριασμούς πέρασε το video μέσω scroll 

down. Συγκρίνεται αυτή η προβολή του 
προϊόντος σας με την προβολή όταν  ακούς 
καθημερινά μια ραδιοφωνική εκπομπή και ο 
παραγωγός αναφέρεται διαφημιστικά κάπου 
και σου ελκύει την προσοχή ή συγκρίνεται 
με το να διαβάζεις ένα άρθρο σε έντυπο/site 
και να δεις πεντακάθαρα εκεί μια διαφήμιση; 

Η διαφήμιση είναι μια σοβαρή διαδι-
κασία που θέλει συνέπεια και ξεκάθαρους 
στόχους. Πολλές επιχειρήσεις θεωρούν τα 
social media μια «φθηνή λύση» για δια-
φήμιση, μπερδεύουν την διαχείριση με την 
διαφήμιση, θεωρούν πως ένα giveaway θα 
τους αποδώσει πελάτες και κοινό. Το αποτέ-
λεσμα; Πετάνε τα χρήματά τους άσκοπα.

Η εποχή της ανεξέλεγκτης πληροφορίας 
έχει φτάσει. Αυτό που χρειάζεται είναι μέ-
θοδος. Καμία επιχείρηση δεν έγινε γνωστή 
ακόμα και στο instagram με 20 ευρώ διαφή-
μιση το μήνα. Αυτό που πρέπει να αναρωτη-
θείτε είναι ένα: Θέλω να διαφημιστώ; 
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Η συλλογή DANEYE δημιουργήθηκε για τις γυναίκες που 
δεν έχουν τίποτα να κρύψουν.

Για εκείνες που αγαπούν το σώμα τους και τα ρούχα που 
το αγκαλιάζουν, προσφέροντάς τους δυναμικό στυλ, χαλαρή 
διάθεση και ανεπιτήδευτη θηλυκότητα.

«Η ιδέα προέκυψε από την ανάγκη να ενημερώσουμε 
και να εξελίξουμε τα fashion look μας  με κομμάτια που δεν 
εντάσσονται σε κατηγορίες αλλά παραμένουν απαραίτητα για 
την ολοκλήρωση κάθε outfit» όπως αναφέρει η founder της 
εταιρίας.

Η συλλογή είναι εμπνευσμένη από ένα συνδυασμό στοιχεί-
ων όπως η θηλυκότητα, η αποπλάνηση, το  effortless sexiness, 
η αυτοπεποίθηση και ο δυναμισμός, που χαρακτηρίζουν τη γυ-
ναίκα που δεν συμβιβάζεται.

Tο κλασικό γυναικείο μπουντουάρ, η σισιλιάνικη   θηλυκό-

τητα, η καμπύλη του eyeliner, τα κόκκινα χείλη και νύχια, το 
σατέν ,τα φτερά αλλά και πιο σύγχρονα items όπως ένα jean 
με τέλειο fit, ένα μαύρο φόρεμα όπου πέφτει η τιράντα φανε-
ρώνοντας έναν γυμνό ώμο, τα oversized σακάκια με μπούστο 
από μέσα, σατέν φούστες με ζακέτες φορεμένες κατάσαρκα, 
λεπτομέρειες από γυμνό σώμα μέσα από διαφάνειες είναι με-
ρικές από τις εικόνες που καθόρισαν τη δημιουργία της πρώτης 
συλλογής DANEYE.

Η συλλογή αποτελείται από essential κομμάτια όπως 
bodies, μπουστάκια, negligee φορέματα και φούστες τόσο σε 
basic χρώματα όσο και σε κλασικά prints που μπορούν να φο-
ρεθούν με διαφορετικούς τρόπους είτε ως συμπληρωματικά 
άλλων ρούχων είτε φορεμένα από μόνα τους.

Χωρίς δισταγμό φανερώστε την εσωτερική σας πλευρά!

EVERYDAY ESSENTIALS by DANEYE
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